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[...] la tradició humanista i la revisió que imposa la recerca han 
contribuït significativament a consolidar un pensament crític, sense els 
valors del qual podria perillar la societat democràtica. 

En fi, la universitat no s’ha adaptat passivament als canvis socials, sinó 
que com a membre de la societat ha pres –i hauria de seguir prenent– 
un paper actiu, llançar noves idees i participar en el diàleg social amb 
altres membres de la societat per suggerir nous horitzons. 

 

Josep Maria Bricall i Masip. «Notes sobre qüestions universitàries en començar el nou mil·lenni». 
A: J. Casassas, F. Gracia i J.M. Fullola (eds.). La Universitat de Barcelona: Libertas Perfundet 
Omnia Luce, 1450 (Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB), p. 199. 
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1  PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA 
  

 

 

Una explicació en clau personal 
  

La decisió de tornar a encapçalar una candidatura al Rectorat de la 
Universitat de Barcelona (UB), llargament meditada durant els darrers mesos, 
forma part del meu compromís públic amb la comunitat universitària i té la 
voluntat de posar l’experiència acumulada en la gestió de la UB i del sistema 
universitari català i espanyol, des de diferents càrrecs, però especialment 
com a rector durant el període 2005-2008, al servei de la meva Universitat. 

El projecte que proposo busca donar resposta als reptes d’una situació com 
l’actual. Vivim una de les més llargues crisis polítiques, econòmiques i socials 
de l’etapa democràtica, cosa que ha comportat una pèrdua de finançament 
bàsic del sector públic, en general, i del sistema universitari, de manera 
especial, que han deixat de formar part de les prioritats polítiques. 

Aquest projecte valora l’esforç del personal que durant dues dècades ha 
mantingut l’alt nivell de qualitat i de reconeixement internacional de la UB en 
condicions gens fàcils i ha obert noves oportunitats de futur per a la 
Universitat i la seva comunitat.  

Crec que torna a ser important proclamar el paper fonamental que té la UB 
com a universitat pública, autònoma i de qualitat. Una universitat que cerca 
l’equilibri de l’excel·lència docent i de recerca amb la seva dimensió social i 
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amb la defensa, a tots els nivells, de l’equitat, posant en valor la democràcia 
participativa.  

Presento la meva candidatura uns anys després d’haver tingut l’honor de 
dirigir la institució durant un dels períodes (2005-2008) de grans canvis en 
l’àmbit polític i en l’acadèmic, amb l’inici de la implantació de l’espai europeu 
d’educació superior (EEES) i la posada en marxa a Catalunya d’un model de 
recerca propi en el qual les universitats comparteixen funcions amb centres 
de recerca que els són externs. Uns anys en què les pressions sobre la 
mateixa autonomia universitària, vehiculades a través de l’activitat política i 
econòmica, van afectar, fins i tot, les estructures de govern democràtiques 
establertes en el nostre Estatut.  

L’elecció del rector de la UB com a secretari d’estat d’Universitats el 2008 
s’ha d’interpretar, al meu entendre, com un reconeixement del paper tractor 
de la institució en la modernització de la universitat pública, així com de les 
capacitats del seu màxim representant per liderar aquest procés, ja que vaig 
disposar de funcions plenes sobre les universitats i les polítiques de recerca i 
transferència universitària, entre les quals les noves polítiques de parcs 
científics i tecnològics. 

Cal acceptar de forma crítica que aquest conjunt de situacions van ser poc 
explicades a la comunitat universitària, mal acceptades i inexplicablement 
silenciades a posteriori, malgrat que van ser nombrosos els experts entre el 
personal, PDI i PAS, de la UB que es van incorporar als nivells de direcció del 
nou Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) i malgrat les polítiques que es 
van introduir a l’Estat espanyol basades en les experiències de la UB en 
particular i de les universitats públiques catalanes en general. 

Durant aquest període, a pesar dels vents neoliberals que s’acostaven i 
afectaven molts ministeris del Govern espanyol, es va poder fer una acció 
decidida en pro de la modernització de la universitat pública: per primer cop 
els estudiants van participar en l’elaboració de les normes acadèmiques a 
través de la creació del Consell d’Estudiants; es va treballar de forma 
conjunta amb els sindicats per establir un pacte sobre l’estatut del 
professorat universitari (en què va tenir un paper especial el doctor J. M. 
Malapeira), i es van aconseguir aprovar les dotacions pressupostàries més 
elevades de la història per destinar a beques d’estudi i de mobilitat 
(interterritorials i Erasmus).1 D’aquest mandat també forma part la iniciativa 
de consens de totes les CA i universitats en l’estudi del model de 

1 El finançament mitjà d’una beca per estudiant el curs 2013-2014 va ser 2.562 €, similar al curs 
2006-2007, amb 2.538 € per estudiant amb beca. Els valors més elevats van obtenir-se en el 
període 2008-2009 a 2011-2012 amb 3.000 €, 3.247 i 3.256, respectivament (Font: CRUE, La 
Universidad española en cifras, 2016) 
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comptabilitat analítica de costos i el document Reflexión sobre la mejora de 
las políticas de financiación de las universidades para promover la excelencia 
académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema 
Universitario Español (SUE), 2010, elaborat per la Comissió Mixta de 
Finançament.2 

A la tornada de quatre anys intensos de treball per la modernització de la 
universitat pública i de la dimensió social de la universitat, en especial de la 
igualtat d’oportunitats per mitjà d’un sistema de beques considerat com un 
dret públic, he viscut amb discreció, des del Campus de l’Alimentació de 
Torribera, a Santa Coloma de Gramenet, l’evolució de la institució en un dels 
moments en què els atacs dels poders ultraconservadors, amb l’excusa de la 
greu crisi econòmica i social derivada de la mala praxi del capitalisme 
neoliberal imperant a l’Estat espanyol, han estat més forts. 

En aquestes circumstàncies, i amb la responsabilitat que es deriva de les 
anteriors consideracions, he volgut presentar la meva candidatura a rector, ja 
que em sento amb les forces suficients, la preparació necessària i el 
reconeixement acadèmic exigit per afrontar la màxima representació d’una 
de les més grans institucions d’educació superior. Compto, també, amb 
l’experiència d’haver gestionat, amb suficient reconeixement de la comunitat 
universitària espanyola, el conjunt del sistema universitari espanyol.  

Presento la meva candidatura a rector de la Universitat de Barcelona amb el 
suport il·lusionat i capaç d‘un excel·lent equip de persones, que 
m‘acompanyen directament en la formació de govern, o, indirectament, com 
a equip vinculat a les diferents àrees de gestió en què la nostra candidatura 
s’ha organitzat per impulsar el Programa de govern del període 2017-2020. 

La decisió compartida d’aquest nombrós grup de persones per integrar-se en 
una candidatura, en aquests temps complicats i amb insuficient finançament 
públic per cobrir les funcions bàsiques de les tres missions d’una universitat 
pública, no és una acció inconscient, sinó fruit de la consideració que és en 
aquests temps de conjuntura econòmica, política i social difícil quan ha de 
mesurar-se el nostre compromís amb la cosa pública, quan és més necessari 
fer un pas endavant per defensar el futur de la nostra institució. 

 

  

2 El Ministerio presenta al Consejo de Universidades el Documento de Reflexión sobre la mejora 
de las Políticas de Financiación de las Universidades. 20 enero 2010. 
(http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2010/01/financiacion-universidades.html)   
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La UB que volem 
 

Vivim un temps insegur i convuls, amb una forta incomprensió política 
respecte a l’enorme importància de la universitat, com a promotora 
d’educació superior, en la creació de nou coneixement i en el 
desenvolupament econòmic del seu entorn. I amb l’amenaça afegida d’una 
modificació de la legislació universitària que fa més feble el model 
d’universitat pública que hem defensat en les darreres dècades. 

La manca de respecte de determinats poders per les institucions catalanes i 
pel seu òrgan representatiu, el Parlament de Catalunya, no contribueix a tenir 
la suficient serenor per dotar-nos d’un model d’universitat que ajudi el procés 
català. No obstant això, la Universitat de Barcelona actuarà, com ho ha fet 
històricament, en defensa de la legalitat democràtica del Parlament i com a 
universitat de referència en la construcció de l’autogovern. 

L’esforç de la UB en l’aspecte econòmic per reduir el dèficit històric i la 
despesa, mantenint l’equilibri pressupostari, ha donat el seu fruit en els 
resultats econòmics equilibrats presentats en els darrers anys, que han estat 
lloats per les autoritats universitàries catalanes en diversos actes públics. 

Malgrat tot, aquesta política de contenció desmesurada no pot continuar 
indefinidament sense afectar el futur de les persones (estabilitat i carrera 
professional) i del patrimoni, deixant de banda el manteniment preventiu dels 
edificis, la neteja desitjable i unes inversions (urgents) ajornades l’any 2008 a 
causa de l’arribada de la crisi econòmica i com a resultat de les mesures 
d’austeritat de les administracions públiques. Amb tot, no es poden negligir 
les conseqüències de la manca de recursos del capítol I per gestionar de 
forma intel·ligent les plantilles a les portes d’un canvi generacional massiu.  

Vivim en un temps de fort desànim entre els més joves, els que haurien de 
constituir el relleu natural. La crisi econòmica i els efectes negatius que sobre 
el finançament de la universitat pública ha provocat la política d’austeritat 
indiscriminada i continuada impacten especialment en la Universitat de 
Barcelona, amb una taxa de reposició allunyada de la que seria necessària 
per fer front a l’envelliment de les plantilles i una forta precarietat laboral 
agreujada amb un abús de les condicions de la carrera acadèmica.  

En aquest escenari, l’increment dels preus públics, acompanyat d’una caiguda 
real del finançament del model de beques universitàries estatals, ha implicat 
un clar retrocés de la igualtat d’oportunitats i l’equitat.  

La pèrdua de talent, com a resultat d’una forta competència amb els centres 
de recerca més ben finançats, compromet la base de la recerca dels nostres 
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departaments i dificulta el manteniment futur dels avenços notables assolits 
amb gran esforç personal i amb mitjans sempre massa limitats. 

Les funcions i models tradicionals de la universitat del final del segle XX han 
estat revisades en els primers anys del segle XXI amb la definició de la nova 
societat del coneixement i del seu context global i digital. La universitat 
tradicional, presencial i generalista, ha perdut part del monopoli de què ha 
gaudit fins a l’entrada de nous models virtuals o d’ensenyament massiu. Pel 
que fa a la generació de nou coneixement en la recerca, els professors i 
investigadors dels nostres departaments i centres propis han mantingut 
globalment el seu nivell de qualitat, malgrat les limitacions i el pes dels 
centres de recerca externs, vinculats o no a les universitats, en la producció 
científica de Catalunya. 

Tot això, juntament amb una competència més dura pels pocs recursos 
públics dedicats a la universitat, provoca que la nostra universitat, com ho 
han fet altres institucions abans, hagi de repensar la seva activitat global i 
restringir-la fins a nivells en què es puguin dur a terme les funcions amb 
dignitat i qualitat, mantenint el prestigi.  

Enfront de la realitat que ens envolta, i més enllà de declaracions 
grandiloqüents de justificació, ens cal reconèixer la situació en què ens 
trobem abans d’explorar nous camins o diferents prioritats. Segurament la 
UB ja no tornarà a ser igual que a les acaballes del segle XX. No es pot tornar 
a antigues propostes de millora en un entorn econòmic substancialment 
diferent i amb unes prioritats socials diferents. 

Amb l’actual diagnòstic, cal construir una nova estratègia de millora a partir 
d’un conjunt de premisses realistes. Ni resignació a les dificultats en què ens 
trobem ancorats, i en què continuarem amb seguretat durant els propers 
quatre anys, ni complaença amb les millores aconseguides tot i tenir en 
compte la dificultat en què es trobava la Universitat de Barcelona a les portes 
de la crisi del 2009. 

Arribats a aquest punt, és de justícia reconèixer la feina dels rectors i equips 
rectorals i gerencials que han portat la nostra institució fins a les portes de la 
tercera dècada d’aquest segle, sent una de les universitats històriques 
espanyoles de més prestigi internacional. 

Cal recuperar una participació més gran de la comunitat universitària per 
decidir el nou camí que la Universitat de Barcelona ha d’agafar per fer front 
als reptes amb què es troba de forma excepcional: buscar sola la sortida o 
participar en el lideratge del sistema universitari de Catalunya, en especial de 
les universitats públiques; trobar una fórmula de compromís amb la 
Generalitat en relació amb la recerca d’excel·lència o anar a la confrontació 
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dels dos models; pactar un model de sistema sostenible universitari amb una 
oferta docent equilibrada o apostar per una continuada cursa entre 
universitats per la demanda docent; cercar mesures per atreure talent en un 
entorn en el qual les universitats surten amb desavantatges respecte a 
centres de recerca externs a la universitat més ben finançats, o decidir, amb 
l’actual sostre pressupostari, quina ha de ser la política de professorat per 
afrontar conjuntament una dignificació més gran de les condicions laborals 
(especialment en el cas dels falsos associats) i una carrera acadèmica que 
permeti un relleu generacional intel·ligent, que no destrueixi algunes de les 
fortaleses ja assolides per la Universitat.  

Cal continuar el treball encomiable que la UB ha dut a terme per acotar al 
màxim els efectes de la contenció pressupostària, més enllà dels límits 
aconsellables, i actualitzar l’exigència de les inversions, en especial les que es 
deriven d’una manca de seguretat laboral, que ja eren urgents abans de la 
crisi i s’havien posposat com a part d’un acord de sistema universitari. 

És hora de repensar el futur amb realisme, des de dins de la comunitat 
universitària, amb el màxim d’informació i anàlisi de la situació, que permeti 
una visió objectiva sobre la Universitat de Barcelona amb una actuació a curt 
termini (Horitzó 2020. Document Bricall 2008) i a mitjà i llarg termini 
(Horitzó 2025). Una actuació basada en la feina feta per mitjà dels 
corresponents Plans directors 2009-2012 i 2013-2016. Caldrà, paral·lelament, 
compartir la preocupació general pel futur de la Universitat de Barcelona i els 
possibles camins de millora amb el conjunt de la societat i de les institucions 
relacionades. En aquest apartat, la implicació dels membres del Consell Social 
és imprescindible si es vol tenir èxit. 

Històricament, la Universitat de Barcelona ha trobat en tots els moments 
cabdals un camí innovador, una solució original, la transformació d’una 
amenaça en una oportunitat gràcies a la qualitat i la riquesa de la seva 
comunitat universitària. Sempre ha pogut comptar amb persones 
experimentades i referents de la institució per liderar els processos 
estratègics. 

El futur de la Universitat de Barcelona l’hem de construir des de dins. El 
construirem mobilitzant el gran nombre de professors i professores sèniors i 
el personal d’administració i serveis amb més coneixement de la institució i 
del sistema, mobilitzant el personal jove que s’ha incorporat a la universitat 
en aquest moment tan difícil i que haurà de somiar, en les actuals 
circumstàncies, quin és el model, quin camí cal escollir i el sacrifici que es vol 
assumir per arribar-hi. Cal que la comunitat estudiantil actual i la ja titulada i 
fidelitzada a la Universitat també hi participi i opini sobre la institució que l’ha 
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format acadèmicament i que li obre les portes a la formació al llarg de tota la 
vida. 

És el moment d’utilitzar l’experiència per oferir un projecte novament 
engrescador, realista, i convincent, que doni resposta i remei al desànim i a la 
idea d’immobilitat que s’ha apoderat en els darrers anys d’una part important 
de la comunitat. Un projecte obert i participatiu, al voltant del qual es 
construeixi la base de l’estratègia futura, sense falsos visionaris que ens 
indiquen camins igualment insegurs. 

És el moment de recórrer altre cop a la projecció de futur, a la il·lusió de 
prosperar, a la imaginació de nous objectius i projectes, sense desatendre ni 
un instant el control pressupostari ni deixar de treballar per l’equilibri 
pressupostari. Torna a ser el moment de reclamar un tracte just dins del 
sistema universitari català, tenint en compte els acords que s’han pres en 
diferents etapes polítiques, i de no acceptar que la Universitat de Barcelona, 
com a universitat històrica de Catalunya, pagui altra vegada un preu massa 
alt en la construcció de l’actual nou marc polític català. 

 

El meu compromís  
 

Em comprometo a dirigir un projecte il·lusionador que sigui factible, que no 
generi falses expectatives, però que tingui la transversalitat necessària per 
donar a tothom la possibilitat de participar-hi, que valori i aprofiti tot allò que 
s’ha fet de bo, que promogui millores i que revisi els acords quan es pugui 
avançar cap a noves oportunitats. 

Com ja s’ha fet habitual a la Universitat de Barcelona, cal mantenir la 
metodologia d’indicadors i d’informació oberta i transparent, de manera que 
la seva activitat sigui en tot moment quantificable, analitzable i criticable. En 
resum, un projecte obert, que promogui dinàmiques de diàleg entre tots els 
membres de la comunitat universitària i dins dels diferents estaments de 
cada col·lectiu. En aquest sentit, cal avançar en el model del portal de 
transparència de la UB. 

Em comprometo amb un projecte que promogui la formació de qualitat i la 
innovació docent, que incentivi una recerca d’impacte i una activitat integral 
dedicada a fomentar la dimensió social de la universitat, en especial en 
l’entorn de la regió metropolitana de Barcelona. La Universitat de Barcelona 
ha de participar estructuradament i de forma integral en la resolució dels 
problemes socials, educatius i de desenvolupament econòmic que avui 
afecten de forma especial els municipis d’àmbit metropolità.  
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Em comprometo a mantenir el paper de referència de la Universitat de 
Barcelona en la promoció de la cultura i les arts, així com la valoració de la 
creació de nou coneixement cultural i artístic per part dels membres de la 
comunitat universitària. Aquestes activitats podran fer-se individualment a 
través de la UB o a partir de les polítiques de col·laboració amb unitats de 
cultura dels municipis de l’entorn. Amb la finalitat d’aprofitar la nova 
organització de l’estructura universitària, la planificació i gestió d’aquestes 
activitats es durà a terme d’acord amb els responsables de la nova estructura 
que agrupi les humanitats i les ciències socials, desplegant polítiques de 
descentralització per facilitar-ne l’activitat.  

Em comprometo a mantenir els projectes encaminats a reforçar el lideratge 
de la Universitat de Barcelona, com a entitat històrica de Catalunya, en 
l’àmbit internacional, una universitat que ha trobat l’encaix en la 
modernització i l’aliança amb les millors universitats europees a través de la 
LERU, així com amb d’altres aliances universitàries iberoamericanes. 

Em comprometo a promoure un projecte responsable amb la difusió i la 
transferència de tecnologia i coneixement a la societat i al sistema productiu 
per incentivar un mercat del treball de qualitat i un desenvolupament 
econòmic responsable. Un projecte que consideri fonamental el diàleg entre 
la universitat i la societat, especialment amb les institucions i empreses 
existents en el territori d’influència de la UB. 

Em comprometo a desenvolupar un projecte responsable que fomenti la 
cultura de l’exigència, el comportament ètic i el reconeixement del mèrit i la 
capacitat en el marc de la igualtat d’oportunitats i la cerca de l’equitat, 
promovent els valors de l’esforç, el respecte i la participació col·laborativa en 
els projectes formatius, de recerca o estratègics d’innovació. 

Em sento molt orgullós de formar part d’una de les institucions universitàries 
amb més història i una de les institucions fonamentals de la construcció de la 
Catalunya moderna. He viscut el període de modernització de la Universitat 
ocupant diferents responsabilitats en els àmbits docent, de recerca i de 
gestió amb orgull i dedicació, desenvolupant la meva carrera acadèmica en 
les tres missions de la universitat de forma equilibrada. Em considero un dels 
promotors i defensors d’una Universitat de Catalunya articulada i solidària, 
entesa com una federació d’universitats que promoguin la competència i la 
cooperació de forma més justa i equitativa i que defensin de manera unànime 
el futur model universitari de Catalunya.  

Amb la meva proposta confio atreure un conjunt ampli de membres de la 
comunitat universitària de la nostra institució cap a la construcció d’una nova 
universitat, filla de l’esforç fet anteriorment, i que, juntament amb els 
membres del meu equip rectoral i de tots els que s’han implicat en aquestes 
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eleccions del 2016 en altres equips, conformin una força unida que participi 
obertament en cadascuna de les decisions importants que la Universitat de 
Barcelona haurà de prendre en els propers mesos. 

Durant tota la meva vida acadèmica, de recerca i de gestió política he 
defensat els principis bàsics d’una universitat pública de qualitat, reconeguda 
per la seva excel·lència i innovació docent i de recerca, defensora de la 
igualtat d’oportunitats i de la dimensió social. Aquests principis vaig obtenir-
los de molts professors, mestres i amics, alguns dels quals ja ens han deixat, 
en l’etapa de lluita i construcció democràtica, a través de les històriques 
coordinadores de professors no numeraris. Idees amb què mantinc el 
compromís intacte. 
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2  IDEES DE FUTUR I PRINCIPIS PER A 

L’ACCIÓ DE GOVERN 
  

Aquest apartat reuneix les principals idees força que constitueixen els pilars 
del programa. Aquestes idees i principis seran defensats pel conjunt dels 
membres de la candidatura que encapçalo i quedaran reflectits en el conjunt 
de compromisos que es concretaran en els diferents objectius i accions 
específiques. 

D’acord amb alguns investigadors, les organitzacions complexes, com ara les 
universitats, poden ser rígides (dogmàtiques, rutinàries, tancades), líquides 
(insubstancials, governades per les modes) o flexibles (obertes, innovadores, 
atentes a les grans tendències, proactives). Per aspirar a ser una organització 
flexible hi ha, però, una qüestió fonamental: basar-se en valors i principis 
potents, compartits i no negociables. En aquesta secció del programa 
s’exposen alguns dels principis que, des la nostra candidatura, considerem 
centrals. 

Aquests principis s’emmirallen en els valors d’una universitat pública, 
democràtica, defensora dels drets i deures socials, compromesa amb el 
desenvolupament social i econòmic del territori, que reforci la cohesió social 
amb el més alt nivell d’excel·lència docent i de recerca, en relació amb el seu 
finançament, i defensora de l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Una 
universitat pública que manté al llarg dels anys el compromís de la signatura 
ratificada a Bolonya l’any 1988 dels principis de la Magna Charta 
Universitatum: autonomia universitària, llibertat acadèmica, rendició de 
comptes a la societat, i esperit crític. Un model d’universitat que uneix 
recerca i docència del seu professorat, que s’enriqueix de la tradició 
humanística europea i que mira els valors del coneixement universal. 
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1. Defensem que la Universitat és un bé comú 
 

La nostra candidatura es troba alineada amb la tradició dels governs de la 
Universitat de Barcelona, compromesos de manera inequívoca en la defensa 
de la Universitat com a bé comú. És en aquest marc que un model fort 
d’universitat pública és avui fonamental com a contrapunt crític i 
transformador de la societat, i com a valor i respecte de les persones que 
formen la comunitat universitària.  

Volem una universitat pública que impulsi el coneixement cap a la millora de 
la cohesió social i el desenvolupament socioeconòmic dels seus entorns 
d’influència a partir de la formació i de la recerca i innovació. Una universitat 
que, atès el paper històric i el destacat reconeixement internacional que té, 
actuï com a model d’universitat pública.  

Volem una universitat que defensa el caràcter democratitzador de l’accés a 
l’educació universitària, que defensa la seva qualitat per sobre d’atacs 
interessats contra la seva gestió, que no busquen més que el desprestigi de 
l’activitat pública de la universitat, i que reclama un finançament just com a 
universitat pública, adequat als objectius que la societat, a través del 
Parlament de Catalunya, li determina. 

Volem una universitat pública clarament oberta a la societat actual, a les 
seves demandes i als requeriments de participació, per mitjà de la recerca, la 
transferència de coneixement i la difusió de la cultura científica: un repte de 
responsabilitat i compromís social que s’ha de fer compatible amb la mateixa 
autonomia universitària. 

Ara bé, la concepció de la universitat com a bé comú requereix que la 
societat tingui la percepció d’aquesta realitat. Per aquesta raó la millora de la 
comunicació té un valor estratègic en l’actual situació de competència 
cooperativa en què es mouen les universitats a Catalunya: cal que la UB 
projecti una imatge clara i positiva del tipus d’universitat pública que vol 
representar en aquest segle XXI tan convuls. Una universitat pública que 
necessita millorar el seu finançament públic per avançar amb equitat i 
qualitat en el compliment de les seves funcions no es pot permetre una 
imatge pública grisa o desdibuixada, raó per la qual treballarem per bastir 
una estratègia de comunicació que reforci el valor reputacional de la UB. 

Tots els membres de la candidatura actuarem amb respecte i lleialtat 
institucional, però en equilibri amb la fermesa a l’hora de defensar 
l‘autonomia universitària i la independència de la Universitat de Barcelona. 
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2. Defensem que la Universitat ha d’estar al costat de la societat 
catalana i les institucions democràtiques 
 

La societat catalana està experimentant canvis profunds de caràcter social, 
polític i econòmic. Alguns d’aquests canvis formen part de l’evolució general 
de les societats que de vegades s’anomenen, amb més o menys precisió, 
postindustrials, digitals o del coneixement. Altres factors de canvi són propis 
de la nostra situació política i social particular. 

En el context actual de crisi econòmica i política, cal una universitat pública 
forta que defensi la contribució socioeconòmica positiva de la universitat en 
el seu entorn d’influència, en particular, i a Catalunya, en general. Una 
universitat que, com la Universitat de Barcelona, des de la seva posició de 
referència pugui establir un model de cooperació i de col·laboració amb 
altres universitats dins el conjunt del sistema universitari de Catalunya per 
posicionar-se en els diferents àmbits o funcions, sense oblidar el paper que el 
coneixement i la formació tenen en l’augment del nivell cultural i humanístic 
de la ciutadania i en la millora de l’ocupació professional.  

La Universitat de Barcelona, mantenint la seva autonomia, és una universitat 
oberta a les diferents sensibilitats acadèmiques i integradora, que es deu a la 
societat en el seu conjunt i, de forma especial, a les institucions 
democràtiques de Catalunya.  

En qualsevol societat avançada, la universitat té un paper central en el 
progrés científic, cultural, econòmic i social. La universitat és i ha de ser un 
agent social de primer ordre, en el sentit més ampli del terme. En 
conseqüència, les universitats han de ser presents en el debat constituent del 
nou marc polític i legal del nostre país. La Universitat de Barcelona, com a 
universitat històrica i de referència en el sistema i des de la voluntat de 
lideratge, assumirà amb responsabilitat la seva tasca en la construcció d’una 
Catalunya millor. Exigim als responsables polítics, econòmics i socials del 
nostre país el reconeixement d’aquest paper i una actuació efectiva en la 
seva concreció. Com a nou país, Catalunya, si vol arribar lluny, no pot girar 
l’esquena a les universitats. Cal tenir una especial atenció a les universitats 
públiques i especialment la complicitat de la UB. 

La UB ha d’apostar per un plurilingüisme autocentrat i pel 
poliglotisme dels seus membres 

La UB ha de ser una universitat amb la màxima projecció internacional des de 
la seva profunda vinculació amb la societat que la sosté i a la qual es deu. El 
procés d’internacionalització creixent requereix que qualsevol institució que 
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aspiri a l’excel·lència i l’equitat des de l’arrelament dissenyi les polítiques més 
adequades a la seva pròpia realitat lingüística. Ubicada en un país que ja és 
oficialment trilingüe (català, castellà i occità) i amb lligams cada cop més 
intensos amb altres països, la realitat de l’actual UB és lingüísticament molt 
rica, per tal com s’hi combinen habitualment un nombre gens menyspreable 
de llengües: el català, llengua pròpia del país i de la institució; el castellà, 
vincle d’unió amb l’Estat i els països hispanoparlants; l’anglès, principal 
llengua franca acadèmica internacional; altres llengües amb tradició 
acadèmica en el nostre entorn geogràfic, com ara el francès, l’alemany o 
l’italià; i les cada vegada més nombroses llengües de la comunitat 
universitària, entre les quals n’hi ha diverses amb un innegable interès 
econòmic, com l’àrab, el xinès, l’urdú, el portuguès, etc. En aquest sentit, la 
UB, com a universitat capdavantera a Catalunya i a tot l’espai Vives, haurà 
d’emprendre les accions següents: 

 Treballar proactivament per millorar l‘oferta plurilingüe institucional, 
identificant les mancances que s’hi detectin i posant-hi els remeis 
adequats. 

 Incentivar la poliglotització dels seus membres per tal que puguin 
respondre a les demandes de l’Administració i als reptes acadèmics i 
laborals que plantegen tant la mateixa societat catalana com l’entorn 
globalitzat, i posant en valor els seus respectius repertoris lingüístics. 

 Assumir el seu compromís amb l’ús del català com a llengua científica i 
acadèmica, garantint-ne el paper de llengua pròpia de la institució i 
mirant de convertir l’excel·lència i la internacionalització creixents de la 
UB en una oportunitat per a la seva dinamització interna i la seva 
projecció externa. 

 Vetllar per la qualitat lingüística de la producció de la UB i potenciar 
l’excel·lència en les capacitats expressives i comunicatives dels 
membres de la seva comunitat.  

La llarga experiència de la nostra universitat en la gestió i l’ensenyament de 
llengües i les seves diferents estructures implicades en aquestes tasques —
facultats i departaments, serveis, etc.— constitueixen un atot que caldrà 
saber irradiar també cap al conjunt de la societat catalana. En tot cas, per 
anar assolint els objectius esmentats caldrà cercar constantment la 
complicitat i l’empenta d’una comunitat universitària històricament molt 
sensibilitzada per les qüestions lingüístiques. 
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3. Defensem que la modernització de la universitat ha de respectar 
els principis fonamentals d’una universitat democràtica 
participativa, transparent i de bon govern 
 

En els darrers anys s’ha reproduït cíclicament la discussió sobre si la 
modernització de la universitat passava obligatòriament només per un canvi 
en la governança. L’estudi d’una millora de la governança universitària 
incorporada a una millora i modernització general de la universitat va ser 
analitzat el 2010 conjuntament amb el sistema de preus públics, el sistema de 
beques per l’estudi universitari, la millora del finançament i l’estabilització del 
personal a llarg termini, un increment dels overheads a les universitats 
intensives en recerca, una clara participació dels estudiants en el control 
legislatiu per mitjà d’un òrgan específic (Consejo de estudiantes), i 
l’estabilització dels fons de finançament de la recerca universitària, entre 
d’altres. 

L’arribada de la crisi socioeconòmica i el canvi de govern espanyol al final del 
2011 van fer que es posés sobre la taula de manera clara que la modificació 
de la governança no era ni un tema de negociació ni era una peça dins d’un 
model d’universitat pública de qualitat, ben finançada, amb una política de 
preus públics i de beques a l’estudi regulada i seguint el principi que l’estudi 
universitari, com a bé públic, era un dret. A més, la primera cosa que va fer el 
Govern va ser desconfiar dels representants dels estudiants al Consejo de 
estudiantes universitarios del Estado i dels mateixos rectors que demanaven 
una atenció especial per a la universitat pública. Es dinamitava així la 
possibilitat que, amb la confiança entre actors i la negociació, s’arribés a una 
millora del model, sense perdre cap dels principis rectors: la participació 
democràtica, la representació i el control del claustre i els principis del diàleg 
i la negociació responsable.  

Amb la crisi econòmica sembla que preval, en alguns sectors, una nova visió 
que prefereix la no modernització de la universitat pública, la continuació 
d’una inversió insuficient, l’obligació de l’equilibri pressupostari amb la 
utilització dels preu públics dels estudiants, la desviació de la recerca 
d’excel·lència cap a estructures de fora la universitat. En aquesta conjuntura 
la universitat pública haurà de repensar la millor estratègia per mantenir la 
seva necessària modernització, en paral·lel amb el manteniment i la defensa 
del model d’universitat pública governable, seriosa, eficient i sostenible.  

En aquestes condicions, la nostra candidatura estarà sempre oberta a 
dialogar sobre els models de modernització de les universitats públiques 
catalanes, sempre que es donin els supòsits de confiança mútua que es 
manifestin en la reversió de l’actual situació al punt d’inici de la crisi. A més, 
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sempre defensarem les posicions que mantinguin la part positiva de la 
participació democràtica en la definició del govern de la universitat i el 
manteniment del paper del claustre sota principis de millora del seu 
funcionament. 

Creiem que l’estratègia de modernització de la Universitat de Barcelona s’ha 
de fer amb la participació de tots els sectors de la comunitat universitària, 
com també de la societat a la qual serveix, ja que aquesta és la millor fórmula 
per fer que tothom senti seva la Universitat. Volem tenir una universitat que 
funcioni i volem que la comunitat universitària senti i percebi que funciona. 

 

4. Defensem que la prioritat són les persones: volem recuperar la 
dimensió humana de la Universitat 
 

El funcionament de qualsevol institució es fonamenta en les persones, i en 
una institució universitària, innovadora per definició, és fonamental assolir el 
millor de cadascú. Això vol dir, entre altres coses, plantejar oportunitats de 
desenvolupament professional per al personal de la Universitat, i oferir el 
millor entorn d’aprenentatge possible per promoure la formació integral i la 
millora de l’ocupabilitat del nostre alumnat. Vol dir també fer-ho en un 
context definit per un clima institucional i laboral adequat, on hi hagi 
mecanismes de participació suficients perquè la implicació de tothom sigui 
un fet no solament necessari, sinó natural. En particular, els estudiants han de 
percebre amb claredat la importància del seu paper i la rellevància de les 
seves opinions sobre els diferents aspectes del funcionament de la 
Universitat que els afecten. 

Els estudiants són la raó de ser de la universitat, i és per això que una de les 
qüestions cabdals que ha d’inspirar la política d’estudiants és atendre la 
dimensió social de la universitat com a factor indispensable per assolir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats, sense deixar de treballar per una 
excel·lència docent i de recerca. 

Els estudiants han de ser subjectes actius del seu procés 
d’aprenentatge i de la gestió pública de la institució 

També pensem que necessitem menys èmfasi estructural, guiat en tot cas 
per un criteri de simplificació i, en canvi, un impuls més important de 
solucions funcionals. Les estructures poden ser facilitadores a l’hora de 
cercar solucions, però no poden donar resposta per si soles a tots els temes 
que planteja la dinàmica d’una universitat viva.  
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La millora de les estructures organitzatives no és avui una condició suficient 
per al canvi que necessitem, en bona mesura pel fet que la simple 
incorporació de tecnologia als processos i estructures actuals no dóna 
resposta al canvi de paradigma que representen l’entorn digital i els nous 
hàbits socials i culturals que s’hi donen. Malgrat el salt tecnològic necessari 
que en els propers anys haurà de fer la UB, són les persones, i no merament 
l’aplicació de tecnologia, la clau per a una veritable transformació integral de 
l’organització en clau digital en què s’aposti pel treball basat en funcions i 
programes, superant compartiments estancs en l’organització. 

Estem obligats a respondre amb agilitat a situacions canviants i objectius 
nous. Això ja ha passat en bona part en la recerca, i ha de passar més en 
l‘àmbit formatiu. La situació del professorat universitari en relació amb les 
seves diferents tasques es pot qualificar fàcilment de multidimensional: un 
professor o professora pertany a un departament, a una facultat, fa docència 
a diferents ensenyaments, participa en òrgans de gestió o de representació, 
forma part de grups o projectes interdepartamentals, tant docents com de 
recerca, participa en societats o xarxes científiques, manté o intenta establir 
contactes interuniversitaris, siguin nacionals o internacionals, etc. Aquesta 
multidimensionalitat no es pot abordar mai, en la seva totalitat, amb 
plantejaments únicament estructurals. 

Una idea bàsica és la de xarxes, equips o grups de treball, entesos com a 
marc de col·laboració entre personal docent i investigador, tècnics, becaris i 
estudiants, per al desenvolupament de funcions i projectes. Això té diverses 
implicacions, com ara l’existència de perfils professionals de PAS, nous i 
especialitzats, amb un millor reconeixement de la comunitat per la seva 
activitat fonamental.  

És en aquest marc de treball en xarxa i col·laboratiu que plantegem, com una 
línia estratègica transversal, la coordinació dels recursos tecnològics i 
d’informació per bastir una oferta de suport a estudiants, docents i 
investigadors més consistent i sistemàtica. Si la prioritat són les persones, cal 
entendre el suport com una ajuda que ens prestem entre els membres de la 
comunitat universitària per assolir fites compartides. D’aquesta manera, 
treballarem per impulsar el suport a la docència i la recerca amb accions que 
facin realitat una atenció integral, ràpida i eficient al servei dels alumnes, 
docents i investigadors, per tal que emprin menys temps i esforços per 
aconseguir un ús més eficient i renovat dels recursos disponibles en camps 
diversos, però relacionats, com ara la informàtica de docència i recerca, la 
comunicació científica i l’avaluació de la recerca, les biblioteques i la 
documentació científica, o l’administració d’objectes i recursos educatius. 
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En els darrers anys s’està obrint pas amb força el concepte d’organitzacions 
saludables i inclusives, a partir d’una perspectiva integral dels conceptes de 
salut i benestar. Això té a veure amb qüestions molt diferents, que acaben 
configurant en bona mesura el clima de treball: la definició de regles clares i 
circuits eficaços com a condició necessària per a un treball eficient, 
l’existència de mecanismes de garantia per a la comunitat universitària, el 
compliment de les normatives, la intransigència cap a determinades actituds 
inacceptables (assetjament escolar, laboral, etc.), l’existència de polítiques 
conegudes en favor de l’equitat, de la igualtat de gènere, etc. Hi ha dos 
conceptes que no són, en absolut, incompatibles, sinó complementaris i que 
s’alimenten mútuament: l’exigència de rigor en el treball, en sentit ampli, dels 
treballadors i dels estudiants i la cura de les condicions en les quals aquesta 
activitat es desenvolupa, també en sentit ampli. Són dues cares de la mateixa 
moneda. 

Pensem en una universitat viva, no resignada a un procés d’envelliment del 
seu personal o a la rutina en les seves activitats, ni concebuda com un 
aparcament d’estudiants, no tancada en si mateixa, profundament vinculada 
als conceptes de ciència, vida, societat i història. Cal buscar sempre el valor 
del que es fa, més enllà de circuits i de burocràcies. Fer no és només 
sobreviure; fer —i fer-ho bé— és progressar. Una universitat que es cuidi 
també del seu personal i de les diferents situacions personals, de salut i 
econòmiques en què es troba. 

Una UB que defensi la qualitat del seu professorat i els 
contractes dignes 

Pensem en una universitat que té el millor professorat, que demostra dia a 
dia la seva vàlua docent i l’excel·lència en la recerca, i que treballa en unes 
condicions salarials justes. No volem perpetuar situacions de precarietat que 
fa anys que s’arrosseguen. La universitat envelleix i les noves generacions 
tenen dificultats per obrir-se camí: volem una universitat en què el relleu 
generacional estigui planificat i en què el professorat tingui contractes dignes 
i perspectives de promoció a places permanents. No volem una universitat 
que es nodreixi de la feina d’associats mal pagats, volem posar les condicions 
per fer una carrera acadèmica i investigadora que obri horitzons a les 
persones que volen dedicar-s’hi. Volem també que el personal permanent se 
senti partícip de la modernització i del progrés de la UB amb el seu treball 
diari ben fet i reconegut, lluny de posicions de desànim, de desarrelament de 
la casa i de passotisme. 

Volem tenir el millor professorat, convençuts que hi treballen persones de 
gran vàlua que no han tingut l’oportunitat d’accedir als contractes que es 
mereixen. Volem també atreure el talent dels millors investigadors perquè es 
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quedin o vinguin amb nosaltres. Volem oferir oportunitats de promoció al 
professorat que s’ha dedicat a investigar i a ensenyar durant molts anys i ha 
demostrat que s’ho mereix. 

Una UB que faci costat al seu PDI i PAS ja jubilat, més 
enllà de la jubilació 

En totes les activitats institucionals, la Universitat de Barcelona ha d’actuar 
amb criteris de respecte al seu personal i procurar defensar la important 
tasca social de l’activitat docent, de recerca, de difusió del coneixement a la 
societat i de transferència de coneixement i tecnologia als sectors productius 
del país. Ha de dignificar, davant dels qui volen erosionar la universitat 
pública, l’activitat dual (docència-investigació) del professorat universitari. 
Cal fer entendre a la societat que la universitat requereix un personal divers, 
complementari, amb competències diferents, amb capacitats no sempre 
simètriques entre la docència i la recerca ni en el capacitat d’innovació. Un 
col·lectiu ric que ha de definir la pròpia institució, sempre sobre uns principis i 
valors lligats a una universitat pública, que busqui l’excel·lència amb equitat. 

Pensem en una universitat que valori el seu personal d’administració i serveis 
per la seva professionalitat i entrega a la institució; que busqui en la seva 
formació i en la carrera professional, amb el màxim nivell d’estabilitat 
possible, una forma de compromís més enllà de les meres relacions laborals: 
un compromís que ajudi a modernitzar la universitat i s’avanci a les 
necessitats futures de suport a les funcions acadèmiques. Hem de treballar 
per proporcionar una millor preparació, que permeti respondre als nou 
requeriments tecnològics, organitzatius i d’internacionalització. Hem 
d’incorporar nou personal amb la preparació necessària per ajudar a fer el 
salt tecnològic i d’especialització que la nova universitat requereix. 

Pensem en un entorn favorable per a l’aprenentatge, la capacitació 
professional i la formació integral de l’alumnat; en una institució que valori els 
estudiants com a subjectes actius del seu aprenentatge i de la gestió pública 
de l’educació superior, i que faci prevaldre internament i davant les 
administracions el principi d’equitat en l’accés i l’estudi universitari, com 
correspon al model d’universitat pública. Es pot afirmar sense cap dubte que 
hem entrat en l’era de l’aprenentatge. Quan l’entorn social, econòmic, 
professional i tecnològic era relativament estable n’hi havia prou amb 
períodes d’estudi i aprenentatge relativament curts i amb poca continuïtat 
posterior. El panorama ha canviat de manera radical, i com a Universitat ens 
hem de comprometre a oferir formació al llarg de la vida, amb enfocaments i 
destinataris diversos i diferents. No podem adreçar-nos només als estudiants 
tradicionals, ni pensar que una vegada acabat un grau o un màster la nostra 
relació amb ells s’ha acabat. 
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5. Defensem que l’excel·lència i l’equitat han de ser valors de la 
nostra Universitat  
 

És habitual contraposar, d’una manera o altra, els conceptes d’excel·lència i 
equitat. Quan s’analitzen els sistemes universitaris sovint es distingeix, amb 
matisos, entre aquells que es focalitzen en l’excel·lència, presumiblement 
deixant l’equitat en segon terme, i aquells que centren la seva visió en 
l’equitat, renunciant hipotèticament a assolir nivells d’excel·lència. Al marge 
de les matisacions, que són moltes, hi ha exemples significatius de sistemes 
educatius —incloent-hi l’ensenyament universitari— que combinen amb èxit 
aquests dos factors, especialment en alguns països del nord d’Europa. 
Aquesta és també la nostra filosofia fonamental: no excel·lència o equitat, 
sinó excel·lència amb equitat. 

La importància de promoure l’excel·lència amb la defensa 
de l’equitat 

Hi ha una relació ben documentada entre l’equitat en l’accés a l’ensenyament 
universitari i la funció de millora o ascensor social de la universitat. Per 
aquest motiu, l’accés equitatiu als estudis universitaris i un repartiment 
correcte de la càrrega econòmica que impliquen constitueixen la primera 
premissa necessària fonamental. Defensem la universitat com un dels millors 
instruments de cohesió social i com a ascensor social. 

Però cal considerar altres qüestions. Una universitat moderna no es pot 
limitar a formar titulats de grau o màster. L’anàlisi del cas finlandès, per 
exemple, mostra que es tracta del país d’Europa que dedica més esforços a 
la formació al llarg de la vida, com a base d’un desenvolupament personal i 
professional adient. Estem molt lluny del nivell finlandès en aquest tema, i les 
universitats hi poden fer molt més. 

Igualment, creiem que oferir una docència de qualitat i innovadora a tot 
l’alumnat de la nostra Universitat no és únicament un element d’excel·lència, 
sinó també d’equitat. Tot l’alumnat té dret al millor entorn docent i 
d’aprenentatge que puguem oferir, i hi hem d’abocar els mitjans i el suport 
que siguin necessaris. Les metodologies docents avançades i la tecnologia 
permeten una gestió adequada de diferents ritmes d’aprenentatge. Afavorir 
que l’alumnat tregui el millor de si mateix, detectar el talent, tractar 
correctament les diferències, ajudar a adquirir les habilitats que siguin útils 
per al futur personal i professional, tot això és equitat i també excel·lència, si 
sabem establir correctament els objectius i el nivell d’exigència. En cap cas es 
tracta de secundaritzar l’ensenyament universitari.  
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És fonamental també l’adequació de la nostra activitat a les necessitats 
percebudes en el nostre entorn, sense perdre el nostre sentit universitari ni la 
lògica pròpia de la creació i difusió del coneixement. Vivim un moment de 
dialèctica complexa (molt més que fa anys) entre els plantejaments 
estrictament acadèmics i les necessitats expressades des de la societat, que 
s’han d’interpretar. Una qüestió cabdal és evitar les pitjors expressions d’uns i 
altres: ni la universitat es pot guiar per una lògica purament interna, 
defensiva, reproductiva o de creixement sense projecte, ni pot ser esclava de 
les necessitats d’un mercat laboral precaritzat que sovint dóna als títols 
universitaris un valor purament instrumental o de filtratge, i condemna 
moltes persones ben formades a la subocupació o a l’emigració. Les 
necessitats socials no es refereixen únicament a les qüestions de caràcter 
professional o productiu, sinó que tenen a veure amb els grans reptes als 
quals s’enfronten les societats modernes: el desenvolupament econòmic 
equilibrat, la revolució tecnològica, el desenvolupament social, en definitiva 
l’atenció a les múltiples dimensions de canvi en què estan immerses les 
nostres societats. Les persones i les institucions només poden progressar si 
canvien a la mateixa velocitat que ho fa el seu entorn.  

De la mateixa manera que parlem del caràcter innovador de la recerca, 
consubstancial a la creació de nou coneixement, cal dir amb la mateixa 
claredat que aquest caràcter innovador s’ha d’estendre a tota l’activitat 
interna i externa de la universitat, sota el concepte d’universitat com a motor 
d’innovació científica, formativa i social. Aquesta és també una definició 
d’excel·lència. No cal dir que oferir a l’alumnat la millor formació possible 
d’acord amb aquests paràmetres, o potenciar línies de recerca que ofereixin 
respostes als grans problemes del nostre entorn, és també un vehicle bàsic 
per construir l’equitat.  

La Universitat, més enllà de la seva tasca de formació en educació superior i 
de generació de coneixement mitjançant la investigació, té el compromís 
ineludible de transmetre aquest saber a la societat. La Universitat ha 
d’aconseguir que el coneixement que s’hi genera traspassi les parets de les 
aules i dels laboratoris, i assoleixi una projecció social àmplia, més enllà de la 
mateixa comunitat universitària, apostant per l’accés obert. La UB ja ha 
recorregut un camí notable i destacat en aquest àmbit, que caldrà continuar i 
ampliar amb les dades de recerca i obrint la perspectiva cap a la introducció 
de les pràctiques de la ciència oberta. D’aquesta manera ens alinearíem amb 
la iniciativa Open Science impulsada per la Unió Europea, per tal d’aplicar els 
principis del coneixement obert a totes les fases de la recerca i no només als 
resultats finals, les publicacions. 

 

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



23 

6. Defensem que la recerca i la transferència de la Universitat han 
d’anar dirigides al benestar social i al creixement econòmic de 
Catalunya 
 

La Universitat de Barcelona, malgrat que en l’àrea pressupostària està 
infrafinançada en relació amb altres universitats europees, manté tots els 
indicadors de recerca, productivitat científica i competitivitat en l’obtenció 
de projectes amb nivells de referència entre les universitats espanyoles. 
Destaca en les primeres posicions en els rànquings de les universitats 
espanyoles en les àrees d’art i humanitats, medicina, infermeria, ciències 
biomèdiques, ciències dels materials, física, ciències del cosmos, ciències 
socials i psicologia. Les debilitats que s’observen en algunes àrees de 
coneixement tenen molt a veure amb l’envelliment de la plantilla, la 
congelació de les places de professorat (carrera acadèmica), i la debilitat que 
hi ha a la base, amb una precarietat excessiva del personal que hauria 
d’ajudar en el recanvi de les plantilles.  

Per tal de poder mantenir el nivell d’excel·lència assolit i incrementar-lo, la 
Universitat de Barcelona ha de fer front a una situació complicada:  

 La plantilla de PDI estable és esbiaixada (piràmide invertida) amb una 
important proporció de PDI en edat de jubilació o prejubilació el 2020 
(nascuts abans de 1955). La majoria són investigadors principals (IP) 
de projectes de recerca competitius i caps de grup de recerca 
consolidats (SGR). 

 Hi ha una gran quantitat de PDI estable, amb 3-5 trams de recerca 
(nascuts entre 1955 i 1965), que actualment porten el gruix de la 
recerca, encara que no tots poden ser IP. 

 Tenim poc PDI estable jove (nascuts entre 1965 i 1980), que fa que el 
relleu generacional no es pugui fer de manera escalonada. 

 S’observa una bossa important de PDI no estable, com ara lectors, 
contractats Ramon y Cajal (RyC), Juan de la Cierva (JdlC), Beatriu de 
Pinós (BP); etc. que, malgrat portar entre deu i vint anys en el món 
acadèmic (investigació i/o docència) i havent gaudit la majoria de 
finançament públic (beques de doctorat, postdoctorals, places de 
lector, RyC, JdlC, BP, etc.) tenen molt poques possibilitats de 
continuar en el sistema d’investigació públic, tant universitari com 
d’instituts de recerca públics. 

 Pot considerar-se que hi ha competència deslleial en les convocatòries 
de places de recerca (predoc i postdoc) amb els centres de recerca 
públics (CSIC, CERCA, etc.) ja que aquests tenen concursos restringits 
i competeixen en altres, més generalistes, amb les universitats. 
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 Tenim gran quantitat de laboratoris experimentals, tècniques 
instrumentals als CCiT-UB, laboratoris computacionals, muntats durant 
anys amb infraestructures i projectes de recerca, que es poden quedar 
sense personal sènior qualificat per portar-los endavant. 

 Hi ha un augment en la diversitat de la càrrega docent i de gestió de la 
docència i la recerca que recau en el PDI i que s’ha incrementat els 
darrers anys amb la creació de nous títols de grau i màster, la 
implementació del sistema d’avaluació continuada, i la utilització 
generalitzada de nous recursos com el Campus Virtual. 

 Tenim una dificultat extrema per consolidar personal, altament 
qualificat, que participa en el desenvolupament de la majoria de 
projectes de recerca, i queda frustrat en veure les poques possibilitats 
de continuar en els projectes. 

Per fer front a aquesta complicada situació cal analitzar la composició dels 
grups de recerca de la Universitat d’acord amb la projecció de jubilacions en 
l’horitzó 2020 i de les línies de recerca prioritàries definides en el marc dels 
programes de recerca a escala nacional i europea, i implementar línies 
d’actuació necessàries i urgents per tal que, conjuntament des de l’àrea de 
recerca i de personal i amb els representants de recerca de les facultats i 
centres de recerca, es concretin les accions estratègiques corresponents.  

Paral·lelament a la bona producció científica obtinguda en el darrers 
decennis, no hem aconseguit elevar el nivell de la transferència de 
coneixement i tecnologia, a pesar d’haver estat una de les universitats 
pioneres en el desenvolupament de molts instruments innovadors de 
transferència i de creació d’empreses de base tecnològica (programa de 
creació d’empreses EIBT, unitat de valorització dels resultats de la recerca 
AVCRI, emprenedoria BIE, etc.) o estructures d’acompanyament de la 
innovació com el mateix Parc Científic de Barcelona (PCB).  

L’estructura de PIME de l’economia productiva catalana i l’enorme 
competència del sistema de ciència de Catalunya fan que un del grans reptes 
sigui la col·laboració entre el sector públic i el privat per millorar la 
competitivitat del món productiu a partir de la recerca de frontera i del 
suport tecnològic a les empreses. Aquest fet es pot veure quan en moments 
de crisi econòmica, com els que vivim, s’observa un forta disminució dels 
ingressos de transferència com a conseqüència de la característica poc 
innovadora de les PIMES catalanes. 

La baixada del finançament ordinari de la Universitat i la manca d’un model 
objectiu de finançament per criteris de producció científica i la caiguda dels 
ingressos per overheads, conseqüència de la baixada del nombre de 
projectes, fan que el manteniment d’una recerca intensiva i d’excel·lència, 
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amb uns serveis de suport de primera qualitat, sigui poc sostenible amb 
l’actual model de finançament. D’altra banda, la voluntat de la UB per 
internacionalitzar-se com a institució i per ajudar en la internacionalització 
del grups de recerca topa amb una situació econòmica fortament congelada. 

Un dels reptes de la UB és la potenciació del doctorat, activitat que, a més de 
ser l’inici de la trajectòria acadèmica i investigadora, també representa una 
etapa formativa que enllaça recerca, transferència i emprenedoria, i permet 
als joves investigadors adquirir una formació i unes competències que, entre 
altres aspectes, els aporten una capacitat d’interacció i projecció important, 
tant en l’àmbit internacional com en el teixit productiu. 

En aquest sentit, la UB considera que la promoció de l’emprenedoria forma 
part de la tercera missió de la universitat, ja que reforça la relació entre la 
universitat i el seu entorn. A més, però, la UB considera que l’actitud 
emprenedora és una competència important per al conjunt del seu alumnat, 
com a eina per al seu possible desenvolupament personal i professional. 

És per això que la UB vol posar a l’abast del conjunt del seus col·lectius les 
eines que els permetin impulsar i fer realitat les seves iniciatives 
emprenedores i creatives, sigui quina sigui la forma que adoptin.  

Finalment, caldrà que és mantingui o augmenti l’activitat que s’ha dut a 
terme per estar presents en les activitats del grups d’universitats intensives 
de recerca LERU, si és factible, ja que un dels reptes de la UB és mantenir-se 
en aquesta posició de responsabilitat com a representant de les universitats 
catalanes a l’elit de les universitats europees.  

Paral·lelament a tot el que hem manifestat, cal considerar que, formant part 
de consorcis i aliances externes a la universitat, o formant part de 
convergències internes, les biblioteques i els serveis de tecnologia han de 
treballar en la construcció d’infraestructures comunes i públiques per garantir 
l’accessibilitat i disponibilitat a llarg termini dels resultats de la investigació, 
fomentar noves formes de publicació i articular sistemes més eficients de 
descobriment d’informació científica. 

Amb tot, la UB ha de mantenir l’esforç històric per promoure la cultura 
emprenedora i creativa dins de les seves aules i laboratoris. Ha d’aconseguir 
que la mateixa institució visqui de manera transversal el model de 
l’emprenedoria i en promocioni els instruments necessaris per valorar-los i 
promocionar-los. 

Finalment, la posició estratègica de la UB obliga que els seus estudiants, 
investigadors i agents implicats en els processos de generació de 
coneixement, transferència i innovació rebin la millor formació en ètica i en 
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integritat en la recerca. Una formació creada des de dins, amb la participació 
dels implicats, que generi adhesió i sigui un segell UB de caire viral, un model 
per a altres universitats catalanes i institucions d’educació superior. 

 

7. Defensem una universitat que es projecti internacionalment, 
arrelada a l’entorn econòmic i social metropolità 
 

La Universitat de Barcelona ha deixat clar amb els seus actes que vol ser una 
universitat internacional sense deixar de tenir una activitat important 
centrada en els municipis i entorns territorials de l’àrea metropolitana on té la 
seva presència. Combinar la presència dels seus representants a la lliga de les 
millors universitats europees intensives en recerca (LERU) no està renyit amb 
la dedicació als projectes socials, de difusió del coneixement, i de 
col·laboració que duu a terme, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb el 
Campus del carrer Montalegre a Ciutat Vella, a l’Hospitalet amb el Campus de 
la Salut de Bellvitge, o a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, potenciant 
la dimensió social dins del projecte de ciutat Santa Coloma ciutat 
universitària. 

La internacionalització de la Universitat de Barcelona, lluny d’haver-se 
aconseguit completament, com ho podria fer pensar la seva posició 
capdavantera en els rànquings internacionals d’universitats, es distribueix de 
manera molt desigual per centres, departaments, unitats i col·lectius. La 
internacionalització és un objectiu que obliga tota l’organització i tots els 
seus col·lectius. Cal que les decisions que afecten l’entrada de nou personal a 
la universitat i les polítiques estratègiques que s’implementin vinguin 
presidides pels principis de les competències d’internacionalització 
(lingüístiques, culturals, mobilitat, etc.). 

Hem de donar suport i ajudar a desenvolupar els projectes de cooperació 
reconeguts internacionalment amb la finalitat de complir un dels objectius de 
responsabilitat social universitària. 

 

8. Defensem que cal reforçar el lideratge universitari de la UB 
col·laborant activament amb el sistema universitari català  
 

El progrés social i econòmic de Catalunya requereix, entre d’altres agents, un 
sistema universitari potent, equilibrat, solidari, que valori el principi de 
col·laboració versus competència, que promogui la complementarietat, i que 
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es trobi deslocalitzat en el territori per afavorir la interacció entre universitat i 
societat. Amb aquesta voluntat s’han promogut els darrers anys iniciatives 
molt positives com la que va portar a l’estratègia definida en El llibre blanc de 
la Universitat de Catalunya (2008), on es detallen els principis i valors d’un 
sistema que, mantenint la identitat de cada universitat, desenvolupa un nou 
model universitari de país. 

En aquestes condicions, la Universitat de Barcelona, en el nou període que 
ara s’inicia, ha de revisar els principis de cooperació oberta i oferir-se de nou 
a col·laborar activament amb el conjunt del sistema universitari català i, 
especialment, amb les universitats públiques, i ha de deixar de banda 
l’aïllament que la crisi socioeconòmica d’aquest llarg període ens ha volgut 
imposar.  

Lluny de ser indiferents a les millores internacionals de les altres universitats 
catalanes, que es poden veure en els diferents models de rànquing, la 
Universitat de Barcelona, com a universitat de referència en bona part 
d’aquests models de valoració institucional, ha de sentir-se orgullosa d’anar 
en companyia de les altres universitats del país que es troben entre les deu 
primeres del sistema universitari espanyol. Hem de comunicar a la societat el 
valor sistèmic del reconeixement internacional dels rànquings. 

No obstant això, la Universitat de Barcelona, com a universitat líder en l’àmbit 
català i espanyol, ha d’aspirar a millorar el seu posicionament en l’àmbit 
europeu per mitjà d’una política estratègica d’internacionalització 2017-2020. 
El seu lideratge es manifesta en resultats, en producció científica i en 
competitivitat mitjançant l’obtenció de projectes competitius i es troba entre 
les primeres universitats en retorns competitius europeus a través del PM i de 
l’Horitzó 2020. La UB és també referent en les iniciatives d’innovació docent i 
en les propostes de participació de l’alumnat per mitjà de l’Observatori o de 
la Fundació Solidaritat. Ho és moralment pel paper històric que ha tingut en 
la creació de l’actual sistema universitari català i en els moments importants 
de decisió de les polítiques universitàries de sistema. 

La Universitat de Barcelona manté el lideratge com a motor del 
desenvolupament econòmic i social de l’àrea o regió metropolitana, 
juntament amb altres institucions, com es visualitza en el seu històric paper 
en el Pla estratègic metropolità. La necessitat de construir un nou model 
socioeconòmic i de consolidar la innovació social que modifiqui els 
desajustos observats en l’anterior crisi ha de ser una oportunitat per a la UB, 
ja que la societat del coneixement agafa un paper de centralitat en la defensa 
del benestar social, d’una ocupació digna i de progrés econòmic. Aquesta és 
la base del compromís social de la UB defensada pels anteriors equips 
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rectorals, definida en els seus Estatuts, i que constitueix un eix de l’equip de 
govern que presentem. 

Val a dir que, en determinats àmbits com la docència, els reptes són 
importants i sovint no són el focus principal d’atenció quan parlem de 
lideratge. Estem davant d’importants canvis culturals entre l’alumnat, així 
com de les expectatives que la societat té de l’educació universitària, que 
obligaran les universitats a actualitzar més clarament els seus models de 
docència, fent-los consistents amb els canvis tecnològics que ens envolten, ni 
que sigui des d’un enfocament crític. Mantenir-se en una posició d’inèrcia en 
aquest àmbit, sense un intent clar d’assegurar inversions en la posada al dia 
del recursos tecnològics i d’informació, o en la innovació docent 
generalitzada, pot tenir una repercussió molt negativa en els resultats 
acadèmics i en la reputació de la Universitat de Barcelona. 

 

9. Defensem que la UB ha d’avançar en una política integral 
basada en el compromís social 
 

La Universitat de Barcelona presenta un alt nivell de qualitat en recerca, una 
bona preparació dels investigadors en formació i doctors, i un reconegut 
paper en la formació dels nostres estudiants que donaran lloc 
quantitativament a un gran nombre de persones titulades formades a les 
nostres facultats. Tot i això, la institució vol ser també reconeguda pel seu 
model de dimensió social. Un model construït amb els anys, amb la 
incorporació innovadora de noves idees i activitats, i amb la mirada posada 
en el compromís de responsabilitat social (RSU) de la UB. Un compromís en 
l’educació superior, l’equitat, la cohesió social, la integració i la inclusió i la 
lluita per reduir les desigualtats que hi ha a la nostra societat, aportant 
formació i cultura a totes les capes socials amb els programes d’extensió 
universitària, aules de gent gran i la Universitat de l’Experiència, entre 
d’altres.  
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10. Defensem que la política econòmica ha de ser rigorosa, realista 
i sostenible al servei dels objectius estratègics de la Universitat de 
Barcelona 
 

La Universitat de Barcelona pot demostrar que ha actuat sempre seguint el 
principi de garantir el bon funcionament de la institució i de complir les 
missions que la societat, per mitjà del Parlament li ha encomanat. El resultat 
dels models de finançament no sempre ha estat just amb la Universitat de 
Barcelona, ja que els darrers decennis ha hagut de suportar, per solidaritat 
amb el sistema, situacions que no li corresponien. A més, aquesta solidaritat 
econòmica s’ha vist perjudicada amb l’arribada de la crisi. La potència de la 
UB dins del sistema —en nombre d’estudiants, en resultats de la recerca i la 
innovació, i per les característiques del mateix patrimoni històric— no sempre 
ha estat atesa, i la UB té un percentatge en el model de finançament inferior 
al que li correspondria pel seu paper dins del sistema. Durant el període de 
vuit anys del darrer rectorat, l’Administració ha complert la voluntat 
d’aprofitar la crisi per disminuir l’endeutament, rebaixant fins a nivells 
irracionals les aportacions per a manteniment i serveis generals dels centres. 
La política de l’Administració tampoc no ha tingut un tracte just amb les 
inversions en edificis nous de la nostra Universitat. La UB ha estat a la cua de 
les prioritats en temes històrics, com el trasllat de la Facultat de 
Matemàtiques al campus de la Diagonal, amb la qualitat d’entorn i en primera 
línia de façanes del campus sud de la Diagonal, o la remodelació dels edificis 
de l’antiga Facultat de Farmàcia o, òbviament, amb l’ampliació de Dret, feta 
amb sobrecost i fora del suport de la Generalitat, al mateix temps que altres 
inversions d’altres universitats passaven per davant.  

D’altra banda, la congelació salarial i de promoció de places, general en el 
sistema, ha afectat de manera especialment negativa la UB. Aquesta situació 
ha coincidit amb el moment en què era més urgent la posada en 
funcionament d’un pla de xoc de plantilles, pactat amb la Secretaria 
d’Universitat i Recerca, com a conseqüència de les jubilacions massives del 
període 2017-2020. 

Mantindrem el pla de contenció i sostenibilitat econòmica iniciat el mandat 
anterior, però lluitarem pel que creiem que és un dret just: l’obtenció d’un 
finançament just, que no perjudiqui més la nostra Universitat que les altres. El 
corresponent vicerector d’Economia i el gerent mantindran el control la 
racionalització i l’optimització de la despesa; la revaloració dels actius i la 
renegociació dels deutes a mitjà i llarg termini. Mantindrem les negociacions 
d’inversions urgents o estratègiques utilitzant el model de partenariat públic-
privat, sempre que estigui justificat i avalat pel pla d’inversions de la 
Generalitat.  
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3  EL MODEL ORGANITZATIU: GOVERNANÇA I 

GESTIÓ DE LA UB 
  

 

3.1 El model organitzatiu de la Universitat de Barcelona. 
Antecedents 
 

L’any 1985, amb el primer Estatut democràtic de la UB, la Universitat de 
Barcelona es va dotar de facultats, departaments i divisions, les quals 
agrupaven un conjunt de facultats afins, i dels òrgans de govern previstos en 
la LRU de l’any 1983. Algunes lleis posteriors, com el catàleg d’àrees de 
coneixement i el decret de departaments, van introduir modificacions en 
l’organització universitària. 

Convé recordar que, entre les divisions constituïdes l’any 1985, n’hi havia 
dues de territorials, la de Lleida i la de Tarragona, que amb el temps van 
erigir-se en universitats independents, la Universitat de Lleida i la Universitat 
Rovira i Virgili. 

La Llei orgànica d’universitats, l’any 2001, va introduir modificacions 
substancials com ara l’elecció de rector, que des de 1983 havia estat 
competència del claustre, i que passava a ser elecció per sufragi universal 
amb vot ponderat de tota la comunitat universitària, o bé les noves 
competències executives del Consell de Govern, i la reducció del claustre a 
òrgan consultiu. 

En conseqüència, el Claustre de la UB va aprovar l’any 2003 un Estatut nou, 
en què s’incorporaven les modificacions fetes per la LOU i es canviava el 
model organitzatiu de l’any 1985, de manera que desapareixien les divisions, 
després de 18 anys d’existència, i l’organització universitària es basava en 
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facultats i departaments. En aquest moment es va crear també la figura de 
l’administrador de centre. L’any 2005 i en aplicació de la LOU van tenir lloc 
les primeres eleccions a rector per sufragi universal ponderat.  

L’any 2007 es va publicar la Llei orgànica de modificació de la LOU 
(LOMLOU), que canviava alguns aspectes en l’organització de les 
universitats, i concretament deixava l’elecció del rector en mans o bé del 
claustre o bé del sufragi universal ponderat, segons decisió de cada 
universitat.  

La Universitat de Barcelona va intentar una revisió de l’Estatut en dues 
ocasions, l’any 2013 i l’any 2016, sense que s’arribés a aprovar, per diverses 
raons. Anteriorment s’havien modificat alguns articles de l’Estatut de 2003 
per adequar-los al que disposava la LOMLOU, sobretot en matèria de 
professorat permanent. 

Des de l’any 2010 en endavant, i a partir d’informes i estudis anteriors, es 
genera en tot el sistema universitari un debat sobre models d’estructures i de 
governança que es reflecteix en nombrosos documents (analitzats per 
l’Observatori del Sistema Universitari en l’informe de 2014). A la Universitat 
de Barcelona, l’avaluació institucional de l’EUA (Associació Europea 
d’Universitats) de 2008, presidida per Hélène Lamicq, posa en relleu 
mancances de funcionament i de governança i obstacles en els circuits de 
presa de decisions. A això s’afegeix el debat generalitzat sobre òrgans de 
govern, càrrecs unipersonals triats entre personal extern o personal 
acadèmic, sistema d’elecció de càrrecs fet per universitaris o per entitats 
polítiques i consell social, etc. 

 

3.2 Situació actual. Cap a un model organitzatiu fonamentat en 
l’eficiència, la transparència, la descentralització de funcions i un 
diàleg per la millora permanent  
 

La Universitat de Barcelona va abordar el primer esborrany de reforma 
d’estructures l’any 2014, i va recollir observacions i comentaris de la 
comunitat universitària.3 Després de diversos esborranys, el 20 d’abril de 
2015, el Consell de Govern aprova la reforma de les facultats, que passen de 
19 a 16 i, el setembre de 2015, la reforma de departaments, que es redueixen a 
quasi la meitat. 

3 Vegeu el lloc web de reforma de les estructures i l’organització administrativa 
(http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/reforma/index.html) 
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Durant l’any 2015 i 2016 i a partir de la reforma aprovada es crea la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, 
Ciències de la Terra, Matemàtiques i Informàtica, a més de l’Àrea de Ciències i 
Enginyeries, i s’aproven els reglaments de diversos departaments. 

Al juny de 2016 s’aprova la primera memòria de la Facultat d’Humanitats i 
Ciències Socials (nom provisional), que agrupa les facultats de Filologia, 
Filosofia, Geografia i Història, Biblioteconomia i la Unitat de Treball Social. 
S’estableix un període fins a febrer de 2017 i es crea una gestora per redactar 
la memòria definitiva amb l’estructura i el reglament intern corresponents, 
per portar-la al Consell de Govern que presidirà el nou rector. La junta 
gestora, per guiar el procés estarà presidida per una persona externa amb 
consens de les parts. Des de l’equip rectoral caldrà, doncs, valorar i ser 
receptius al recorregut d’aquest equip de treball. 

Els debats de la comunitat universitària que han portat a la proposta 
definitiva de Memòria per a la reforma d’estructures i d’organització 
administrativa de la Universitat, aprovada el 20 d’abril de 2015 pel Consell de 
Govern, i el 29 d’abril pel Consell Social, han comportat un gran esforç de 
dedicació de temps per part de tota la comunitat, no sempre amb tots els 
elements justificatius dels objectius, graus i tipus d’agregació. Actualment, 
pel que fa a les estructures ens trobem amb un període transitori per a la 
concreció de la proposta de Facultat d’Humanitats i Ciències Socials (nom 
provisional) que requerirà el consens entre les parts. Igualment, ens trobem 
en una situació preliminar per avançar en la reforma administrativa i de 
gestió que ha d’acompanyar el procés esmentat, en aquest cas amb un diàleg 
més gran amb els representants de personal. Es partia d’una estructura 
universitària formada per 17 facultats i una escola universitària, juntament 
amb 106 departaments universitaris, els quals han quedat reduïts a 62. 

En l’àmbit de les noves facultats s’ha produït una actualització de les accions 
i processos d’agregació i s’han introduït fórmules de coordinació especials. 
Així, en el Campus de la Diagonal, la UB s’estructura en la Facultat 
d’Economia i Empresa, la Facultat de Dret, la Facultat de Biologia i la Facultat 
de Belles Arts, i s’ha promogut una Àrea de Ciències i Enginyeries, que 
agrupa quatre de les facultats de ciències (Facultat de Física, Facultat de 
Química, Facultat de Ciències de la Terra (antiga Facultat de Geologia) i 
Facultat de Matemàtiques i Informàtica (actualment a l’Edifici Històric de la 
UB). Completar la nova organització comporta prioritzar el trasllat d’aquesta 
facultat al campus de la Diagonal. 

El Campus de Mundet agrupa la nova Facultat d’Educació i la Facultat de 
Psicologia. D’altra banda, la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
s’estructura en dos campus (Campus Clínic i Campus de Bellvitge) i la 
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Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació s’estructura en dos campus 
(Campus de la Diagonal i campus Torribera). Finalment, el campus situat al 
centre de la ciutat de Barcelona (entre l’Eixample i Ciutat Vella), al voltant de 
l’Edifici Històric, està format per un conjunt de facultats que estan en procés 
de reflexió al voltant de la idea d’una estructura d’Humanitats i Ciències 
Socials. Actualment, relacionades amb aquest projecte hi ha quatre facultats 
(Facultat de Geografia i Història, Facultat de Filologia, Facultat de Filosofia, 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació) i la Unitat de Formació i 
Recerca de Treball Social. El trasllat d’aquesta UFR al campus del centre de 
Barcelona no té avui un programa tancat.  

En total, avui tenim operatives 16 facultats en diferents graus de reforma 
d’estructures. Totes estan pendents dels canvis que resultin de l’acord final 
sobre la reforma administrativa i de gestió i de l’aprovació dels reglaments 
interiors de funcionament. 

Aquest pla de promoció d’agrupacions de facultats o escoles es va iniciar ja 
fa uns anys amb la fusió de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per crear la nova Facultat 
d’Economia i Empresa. Més recentment (2014), la Facultat d’Educació es va 
crear fusionant les facultats de Formació del Professorat i la de Pedagogia. 
Aquestes iniciatives haurien de comportar una distribució més favorable 
d’incentius en la línia d’una descentralització de funcions, mitjans i 
responsabilitats més gran. És evident que en els propers mesos s’haurà de 
buscar un acord, resultat d’un diàleg ampli, sobre els avantatges de millorar 
l’eficiència de la gestió, que portarà a noves maneres d’entendre la relació 
entre el Consell de Direcció i les noves estructures dels centres i les facultats.  

Amb aquest motiu, s’iniciarà un diàleg entre les parts per acostar algunes 
funcions als nous centres, i per concretar els mitjans per poder dur-les a 
terme, i amb la finalitat que el canvi en les estructures sigui realment eficaç, 
al costat de les estructures noves. Així, entenem, a títol d’exemple, que les 
funcions de cultura i promoció de les activitats artístiques podrien quedar 
sota la responsabilitat de la nova fórmula que escullin les quatre facultats i 
una UFR, sense oblidar, en aquest cas, la Facultat de Belles Arts. Una possible 
fórmula de comissionat conjunt rectorat-facultat (delegat o equivalent) 
podria desenvolupar una proposta descentralitzada en forma de Consell de 
Cultura i Activitats Artístiques de la UB. S’haurien d’estudiar i pactar altres 
descentralitzacions en altres àmbits com, per exemple, a la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, a la Facultat d’Economia i Empresa o a l’Àrea 
de Ciències i Enginyeries, en aquest darrer cas en coordinació amb la 
Facultat de Biologia, per citar-ne només algunes.  
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Aquest desenvolupament de l’estructura organitzativa de la Universitat de 
Barcelona aniria acompanyat de la potenciació de les unitats administratives 
necessàries per facilitar la continuació del desenvolupament eficient d’alguns 
dels campus de la Universitat que es troben en un moment crucial per 
avançar en la consolidació del seu creixement estratègic. Amb aquesta 
iniciativa podem capgirar la situació de congelació viscuda en alguns 
campus, com a resultat de la crisi socioeconòmica que hem sofert.  

Entre aquests campus hi ha com a prioritat, de forma especial i immediata, el 
de Bellvitge i la redacció d’un pla estratègic del Campus de la Salut de 
Bellvitge 2017-2020. A més, es mantindria el seguiment estratègic de 
l’evolució de les accions en el Campus de l’Alimentació de Torribera, a través 
d’una direcció estratègica, delegada del rector, i es revisarà el conjunt dels 
plans d’acció relacionats amb el Campus d’Excel·lència Internacional 
Barcelona Knowledge Campus (BKC), per transformar-los en un pla 
estratègic del Campus de la Diagonal UB 2017-2020. 

D’altra banda, segons el Reglament de la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut, en l’article 8, lletra c), es promou la figura del coordinador del Campus 
de Bellvitge per nomenament del degà entre els quatre vicedegans o 
vicedeganes (coordinadors de les unitats de formació i recerca) del Campus 
de Bellvitge. Segons aquesta previsió normativa, deixa de tenir sentit el 
nomenament per part del rector d’un delegat del rector per al Campus de 
Bellvitge, amb la finalitat d’evitar duplicitats. Per aquesta raó, caldrà un 
alineament d’aquest coordinador amb el projecte de pla estratègic per al 
Campus de la Salut de Bellvitge (2017-2020), que s’hauria de redactar en un 
termini de pocs mesos des de la presa de possessió del nou equip rectoral. 

 

 

3.3 El Grup UB com a estructura organitzativa de la Universitat de 
Barcelona  
 

Quan parlem de canvis en l’estructura organitzativa de la UB hauríem de 
recordar els treballs elaborats per la Comissió de Governança UB, presidida 
per la doctora Gemma Rauret, que van conduir a un document titulat Informe 
preliminar sobre la governança universitària (Projecte Governança UB). En 
aquest document es donen algunes recomanacions del que serà 
posteriorment la reorganització de la nostra universitat 2015-2016. No 
obstant això, cal tenir en compte la importància que es dóna en aquest 
document a l’organització del que es denomina Grup UB.  
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El concepte de Grup UB es deu al rector Antoni Caparrós (1938-2001) el qual, 
durant el seu mandat 1994-1998, va encarregar al doctor Joan Tugores que 
iniciés els treballs de definició i ordenació organitzativa. Posteriorment, el 
doctor Antoni Mirambell, gràcies a la seva preparació com a jurista, dóna a la 
idea de Grup UB estructura jurídica a través del Vicerectorat Adjunt al Rector 
i director del Grup UB en el període 1999-2000.  

Les eleccions de maig de 2001 donen el rectorat al doctor Tugores, fet que li 
permet, ja com a rector, donar a la figura del Grup UB una nova filosofia, 
evitant que algunes de les entitats del grup mantinguessin una posició 
excessivament allunyada de la Universitat de Barcelona. Es vol, en aquesta 
nova etapa, recuperar la cohesió interna de la UB i de tot el Grup UB, 
concentrant-lo en una unitat estratègica per tal de situar en mans d’una única 
direcció el gran potencial de la UB. Segurament és en aquesta etapa que la 
creació del Parc Científic de Barcelona obliga a refer el control de les entitats 
del Grup i declarar que només hi pot haver una única política de grup per al 
conjunt de les entitats. És en aquesta etapa que s’avança en la idea de 
sincronitzar el Grup UB al servei de les tasques que la UB ha de tenir 
encomanades per la societat. 

Cal recordar que en aquell moment i més endavant (2013), la màxima 
preocupació del Rectorat no era únicament el paper de les fundacions, sinó 
també el dels denominats instituts i altres ens relacionats, entre els quals 
l’IDIBAPS i l’IDIBELL. Hi havia la sensació que, amb la força dels hospitals 
universitaris, aquests anaven massa sovint molt deslligats de la UB.  

El 29 de setembre de 2005, el doctor Joan Francesc Pont, com a director de 
la formació contínua de la UB, té la responsabilitat de presentar una nova 
agregació organitzativa d’una part del Grup UB, la que es refereix a la 
transferència de tecnologia o la que es refereix a la formació continuada. La 
creació de l’IL3 Institut de Formació Contínua com a fusió de Les Heures 
(formació presencial) i UB Virtual (formació no presencial) obre un nou 
període del Grup UB que coincideix amb la presència d’aquesta nova 
fundació a l’espai innovador Districte 22@, i la separació del braç de 
transferència i innovació, que es queda a la Fundació Bosch i Gimpera (FBG). 

Avui el Grup UB és un conjunt d’entitats madures, controlades 
econòmicament a través del vicerector de Grup UB, TIC i Serveis Comuns, 
que conformen un potencial increïble en mans d’una de les institucions del 
sistema universitari espanyol de més impacte internacional. No obstant això, 
com es deia a l’Informe de l’EUA de 2008, i posteriorment es va constatar 
des de la LERU, aquesta riquesa d’entitats amb papers funcionals de tanta 
envergadura en el camp de les funcions de la universitat (docència, recerca, 
difusió i dimensió social) no és habitual en altres universitats europees de 
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referència. Un Grup UB que es configura, actualment, sense les entitats de 
recerca que han agafat un nou estatus organitzatiu a través de la Generalitat 
de Catalunya (sistema CERCA) o més selectivament (Grup BIST). 

El Grup UB està format per les fundacions dedicades a docència o recerca, la 
FBG, la Fundació Josep Finestres, l’Institut de Formació Contínua IL3-UB, el 
PCB, i les fundacions amb finalitats socials, la Fundació Solidaritat UB, la 
Fundació Guasch Coranty, la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons i la 
Fundació Montcelimar. S’incorpora a aquesta classificació la societat 
participada Cultura Innovadora i Científica (CIC-UB) i els col·legis majors de 
la UB (CMPMLL i CMSJ). 

Cal que en aquesta nova etapa, a més de continuar fent el control econòmic i 
pressupostari dels ens del grup, es torni a avançar en l’enfortiment del Grup 
UB, dotant-lo d’un marc estable de relació amb la UB a través d’una 
governança estable que estigui d’acord amb la filosofia descentralitzadora i 
que cerqui més eficiència i coresponsabilitat, i que es basi en la participació 
de tots els col·lectius que en formen part. Cal que en aquesta nova etapa, la 
Universitat, a través de la nova organització de facultats, recuperi més 
presència i més aprofitament d’aquesta riquesa organitzativa. Una etapa en 
què la comunitat que conforma el Grup UB, amb el seu personal al 
capdavant, juntament amb l’equip de govern i els centres, ha d’ajudar a 
configurar de nou aquest potent instrument.  

 

3.4 Objectius i línies d’acció  
 

En el marc dels objectius i accions prioritàries definides fins ara en aquest 
programa, considerant la complexitat de la nostra institució i tenint en 
compte la situació organitzativa actual, però també, el model que es vol 
desenvolupar i millorar a partir d’ara, s’imposen els següents objectius per 
afavorir una governança i gestió de la Universitat de Barcelona adequades.  

 

Objectiu 3#1. Fer efectiu el principi de transparència i bon govern 
 

Es tracta de facilitar la publicitat i l’accessibilitat de tota la comunitat 
universitària a la informació relativa als diferents àmbits d’actuació, així com 
de garantir una actuació pública de qualitat atenent al caràcter de servei 
públic, responsabilitat de la institució.  
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Accions 

 Desenvolupar i millorar el Portal de transparència de la UB. Revisar-ne els 1.
continguts i desenvolupar les actuacions necessàries.  

 Clarificar i unificar els criteris de publicitat dels diferents acords i normes 2.
que s’aproven a la UB, en el marc de les funcions que corresponen a la 
Secretaria General.  

 Publicar el Programa de govern en el Portal per facilitar-ne el seguiment i 3.
la revisió periòdica de l’execució.  

 Elaborar les cartes de serveis específiques en aquells casos en què és 4.
imprescindible informar els usuaris de les prestacions que ha de satisfer la 
institució en els diferents àmbits.  

 Preservar la independència del síndic per garantir el compliment de les 5.
funcions que li encomana l’Estatut de la UB en l’article 66.  

 

Objectiu 3#2. Fer efectius els principis d’eficàcia i coordinació en 
l’actuació de la Universitat de Barcelona 
 

Una actuació eficaç i coordinada és imprescindible, considerant que les 
millors decisions són el resultat de processos adequats, que en alguns casos 
són necessàriament complexos i en d’altres és possible simplificar, 
especialment perquè cal arribar al millor resultat per a l’interès públic, que ho 
és de la institució, de tots els col·lectius que la integren, així com de la 
societat en la qual s’integra la Universitat. 

En el context dels canvis estructurals que s’han aprovat, cal evitar qualsevol 
confusió o error que es pugui ocasionar, tant des del punt de vista de la 
gestió ordinària, com de la publicitat de la variada oferta formativa de la 
nostra Universitat. Per això és important actuar amb celeritat i eficàcia. 

Precisament la complexitat estructural i la diversitat de la UB exigeixen 
actuacions que afavoreixin i impulsin l’intercanvi d’informació i diàleg 
constant entre els actors implicats que intervenen en els diferents processos.  

 
Accions 

 Valoritzar la importància dels processos de presa de decisions, i millorar-1.
los, atenent a les seves finalitats i objectius.  
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 Ordenar i racionalitzar els procediments de presa de decisions en els 2.
diferents nivells de l’estructura organitzativa de la UB, tenint com a 
principal objectiu la satisfacció de l’interès general.  

 Accelerar l’adaptació de tots els processos a la nova estructura 3.
organitzativa UB.  

 Revisar les funcions i la composició de les diverses comissions delegades 4.
per dotar-les de la màxima funcionalitat en relació amb els nous centres 
de decisió descentralitzada.  

 Impulsar i executar mecanismes que facin efectiva la coordinació entre els 5.
diferents nivells d’intervenció (rectorat, facultats, departaments, unitats, 
parcs, etc.).  

 Introduir instruments que permetin fer un seguiment de la qualitat en la 6.
prestació dels serveis, tant en relació amb la gestió dels diferents 
processos com en l’exercici de l’activitat docent. En aquest sentit, i 
respectant la independència del síndic, cal assegurar una relació fluïda, en 
relació amb les funcions que li encomana l’article 66 de l’Estatut de la UB. 

 En el marc dels objectius enunciats i de les funcions que li encomana 7.
l’article 76 de l’Estatut de la UB, la Secretaria General durà a terme una 
diagnosi dels diferents àmbits que té encomanats amb la finalitat de 
dissenyar possibles accions per millorar i fer més eficaç el seu 
funcionament. En concret, i com a exemple, s’actuarà per garantir una 
adequada custòdia de l’Arxiu General de la Universitat instal·lant-lo en 
l’espai que sigui més adequat. 

 

Objectiu 3#3. Fer efectiu el principi de participació i de concertació 
 

L’objectiu és arribar a decisions finals adequades i clares segons les diverses 
necessitats i els diferents interessos en joc. Això només és possible garantint 
l’intercanvi d’informació entre els diferents actors implicats i els diferents 
nivells amb responsabilitats decisòries, i afavorint un diàleg continuat que 
permeti arribar al final dels processos amb solucions acceptades per totes les 
parts implicades.  

Accions 

 Integrar en els procediments mecanismes àgils que permetin una veritable 1.
participació de tots els actors implicats en les diferents decisions.  
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 Afavorir el diàleg constant entre tots els integrants de la comunitat 2.
universitària, tant en els processos de presa de decisions concretes com 
en la gestió ordinària dels afers en els diferents àmbits.  

 Promoure una governança de potenciació del Grup UB a través d’un 3.
òrgan de coordinació i un pla conjunt de connectivitat entre les entitats i 
la UB, especialment en temes de mobilitat, formació, carrera i promoció. 
Un Grup UB que millori les condicions de participació en les decisions 
estratègiques de la UB.  

 

3.5 Coordinació de l’equip rectoral 
 
En coherència amb els objectius i accions previstes i considerant la 
complexitat de la Universitat de Barcelona, així com la diversitat d’objectius i 
accions a desenvolupar per l’equip de govern en els diferents àmbits, es fa 
imprescindible definir com una de les funcions, expressament previstes, la 
coordinació de l’equip rectoral. L’objectiu és evitar qualsevol disfunció o 
contradicció que es pugui derivar de l’acció de govern en els seus diferents 
àmbits. En atenció a la pròpia naturalesa del càrrec, aquesta funció 
s’atribuiria a la Secretaria General.  

A banda de la responsabilitat que assumeix en cada àmbit cada uns dels 
membres de l’equip rectoral, es considera absolutament imprescindible 
garantir una acció integrada i conjunta, i per tant, coresponsable del govern 
de la Universitat de Barcelona.  

La finalitat última i principal és la de poder assolir amb la màxima eficàcia els 
objectius i les accions que es proposen en aquest programa i totes les que 
puguin esdevenir necessàries en el futur.  

Aquesta funció implicarà un intercanvi constant d’informació entre la 
Secretaria General i tots els membres de l’equip, això és, amb el rector i amb 
els diferents vicerectors responsables dels diferents àmbits i delegats. No 
obstant això, la interacció s’haurà d’estendre també a altres responsables, 
òrgans o agents diversos dins la comunitat universitària quan això sigui 
necessari per garantir un compliment adequat d’aquesta funció coordinadora 
i segons la naturalesa dels diferents temes (facultats-degans, conferència de 
degans, comissions delegades, etc.). 
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4  LA PRIORITAT SÓN LES PERSONES 
  

Després d’un llarg període en què ens hem dedicat principalment a la gestió i 
al control de l’economia del model d’universitat pública per fer-la sostenible, 
comença una nova etapa que, sense deixar d’ocupar-se del control econòmic 
i pressupostari, cal que tingui una voluntat clara i decidida que no hi ha res 
que sigui més important que les persones que conformen la comunitat 
universitària. Per aquesta raó, l’enfocament del programa de govern s’ha de 
desenvolupar des d’una perspectiva en què les persones siguin la màxima 
preocupació.  

Recuperar la il·lusió en el futur que ha de tenir la Universitat de Barcelona, la 
nostra universitat, especialment en el sistema català i internacional, dependrà 
del grau d’implicació i participació de la comunitat universitària per buscar 
plegats sortides imaginatives als reptes complicats i delicats en què ens 
movem.  

Tan important és que la Universitat de Barcelona, com a universitat pública, 
es presenti davant de la societat amb una clara voluntat de rendició de 
comptes, amb un control estricte de la despesa i amb un projecte sostenible 
econòmicament, tal com s’ha fet durant els darrers anys, com que es 
preocupi pel nivell de satisfacció del personal estable de la institució i del 
personal no permanent en les primeres etapes de la seva carrera acadèmica 
o professional.  

Tan important és el compte de resultats econòmics agregats, com el grau de 
satisfacció dels resultats de les activitats del personal professional (PDI i 
PAS) i del col·lectiu d’estudiants, corresponents al grau de satisfacció docent 
i de formació personal integral.  
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Serà de justícia dedicar en la nova etapa tant de temps al personal com ho 
hem fet a l’economia en el llarg període de crisi. Cal dignificar la feina i les 
funcions de l’activitat laboral del PDI i PAS. Cal prestar una atenció especial a 
la carrera professional del PDI i del PAS, a la conciliació de la vida laboral i 
familiar, i crear un entorn favorable per a la formació i la mobilitat. Volem ser 
promotors d’una dimensió més humana de la Universitat de Barcelona 
dirigida de forma especial a cadascun dels col·lectius. 

 

4.1 El col·lectiu d’estudiants: la raó fonamental de la universitat 
pública 
 

4.1.1 Antecedents 
 

Si l’essència de totes les organitzacions són les persones que conformen la 
seva comunitat, a la universitat, els estudiants, a més, són la seva raó de ser. 
Facilitar-los l’accés, la trajectòria i els resultats; atendre’ls en la seva diversitat 
i respondre a les seves necessitats ha de ser la nostra prioritat. Desenvolupar 
programes que afavoreixin una educació superior universitària de qualitat i 
inclusiva, de tots i totes, que integri les característiques de cadascú, ha de ser 
el principi orientador de les polítiques d’estudiants. Un principi que ha de 
vetllar per una formació i atenció integrals dels estudiants i per la potenciació 
de la participació en l’activitat universitària com a soci de ple dret.  

Una de les qüestions cabdals que ha d’inspirar la política d’estudiants és 
atendre a la dimensió social com a factor indispensable per assolir 
l’excel·lència, l’equitat i la igualtat d’oportunitats, fet que ha de comportar 
que tots els estudiants, independentment de les seves circumstàncies 
personals, socials o econòmiques, puguin accedir i completar amb èxit els 
estudis. La Universitat, com a servei públic, ha de fer tots els esforços 
possibles per impulsar i desenvolupar polítiques d’estudiants que permetin 
assolir un grau òptim d’equitat participativa. És a dir, que el conjunt 
d’estudiants que ingressen i culminen l’educació superior reflecteixi 
progressivament la diversitat de la societat.  

A tall d’exemple, i com mostra el gràfic següent: avui encara hi ha una clara 
relació entre el nivell educatiu dels pares i el percentatge d’estudiants amb 
educació superior. L’alta incidència de l’educació dels pares en l’educació 
dels seus fills posa en evidència la necessitat de seguir treballant per superar 
l’herència social i la transmissió intergeneracional d’avantatges i 
desavantatges. 

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



42 

 

Percentatge de joves que han completat l’educació superior per nivell educatiu dels pares (2012) 
 

 
Font: OCDE, 2015 (Informe espanyol) 

 
 

Import anual (en euros) de matrícules de grau i de màster. Curs acadèmic 2014-2015 
 

 
Font: National Student Fee and Support Systems. 2014/2015 (Comisión Europea 2015),  

 La universidad española en cifras, CRUE, 2016. 
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Per tant, es fa necessari apostar per unes polítiques educatives que tinguin 
en compte estratègies específiques per afavorir l’excel·lència, la inclusió i 
participació de tots els estudiants i, en especial, la d’aquells que es troben en 
situacions de vulnerabilitat o desavantatge. L’èxit formatiu dels estudiants 
dels diferents nivells —grau, màster i doctorat— ha d’orientar el conjunt de les 
actuacions de l’activitat universitària. Un coneixement més profund de les 
característiques i condicions de vida i estudi dels nostres estudiants esdevé 
un factor imprescindible per activar un pla d’acció informat de la política 
d’estudiants.  

D’altra banda, no podem obviar que, com a resultat de la crisi econòmica, 
s’ha produït una reducció de recursos públics que ha afectat especialment el 
finançament de l’educació superior, cosa que ha fet que Espanya tingui 
actualment un dels nivells de preus públics universitaris més elevats de la 
Unió Europea, com posa en evidència l’informe elaborat per la CRUE (2016), 
La universidad española en cifras. Año 2014. Curso 2014-2015. 

En el cas de Catalunya, per sota de la mitjana espanyola en despesa en 
estudis universitaris, l’efecte combinat del canvi dels plans d’estudis i de les 
successives modificacions del sistema de preus des del 2007 al 2014 ha 
encarit entre un 69 % i un 291 % el preu dels estudis universitaris i, en 
conseqüència, s’ha produït un encariment progressiu de les titulacions que fa, 
com veiem a continuació, que cada cop sigui més elevat l’esforç econòmic 
que han de fer les persones que accedeixen al sistema universitari.  

 

Preu total de la carrera ordenat segons preus 2013-2014 (en euros constants 2013) 

 

Font: Observatori del Sistema Universitari 
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En la mateixa direcció, la política de beques, en els últims anys ha 
experimentat un canvi significatiu tant pel que fa a les modalitats dels 
components de les beques i ajuts de caràcter general com al requeriments 
acadèmics, i ha evolucionat a partir de la convocatòria del 2012-2013 cap a 
un model que no ha tingut en compte els costos indirectes (transport, 
materials, residència, etc.) i molt menys els costos d’oportunitat de la 
dedicació a l’estudi (salaris deixats de percebre pel fet d’estudiar). Una 
mostra de l’impacte econòmic d’aquesta política, en els seus dos anys de 
vigència, és el retrocés proper al 20 % dels imports mitjans percebuts pels 
estudiants que gaudeixen d’una beca (CRUE, 2016). Per aquesta raó, avui 
més que mai, hem de vetllar per garantir que cap estudiant es quedi fora del 
sistema universitari com a conseqüència de la seva situació econòmica.  

 
 

Universitats públiques presencials. Evolució del finançament mitjà per becari i del coeficient 
d’acceptació. Cursos acadèmics 1996-1997 – 2014-2015 

 

 

Font: La universidad española en cifras. Año 2014. Curso 2014-2015. CRUE 2016 

 

Pel que fa a la participació, els estudiants s’han de concebre com a subjectes 
actius del procés d’aprenentatge i de la gestió pública de l’educació superior. 
En aquest sentit, han de ser un actor cabdal tant en el disseny i millora de la 
formació com en la governança de la nostra institució. De la mateixa manera, 
la universitat, mitjançant la participació activa de les persones que hi 
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estudien i treballen, esdevé un agent cabdal en l’anàlisi de la situació política, 
social i cultural relativa als afers públics i ciutadans. Des d’aquesta 
perspectiva, s’ha de tenir present que els sistemes de participació ciutadana 
en els darrers anys han evolucionat qualitativament cap a sistemes més 
oberts i interactius, i obren noves vies que cal integrar en les dinàmiques de 
participació dels estudiants a la universitat. Els actuals sistemes de 
representació tenen així l’oportunitat d’incorporar noves eines i dinàmiques 
participatives en relació amb el govern de la universitat. La Universitat de 
Barcelona, compromesa a més amb la formació d’una ciutadania crítica i amb 
els valors propis d’una societat democràtica, justa, plural i sostenible, pot 
configurar-se en un laboratori de noves idees i pràctiques democràtiques.  

Quant a l’ocupació, si bé les dades de la taula següent ens permeten afirmar 
que assolir un grau universitari facilita la inserció laboral, també podem veure 
que tenim una de les taxes d’atur més elevades de l’OCDE. D’altra banda, la 
creació insuficient de feina qualificada en el nostre mercat laboral està 
provocant la fuga de talent com a conseqüència de la falta d’oportunitats 
professionals. En aquest context, hem de ser conscients de la importància 
que té desenvolupar un programa de formació integral al llarg de la vida 
orientat també a la millora de l’ocupabilitat, que proporcioni als nostres 
estudiants i titulats les competències, coneixements i experiències 
necessàries que els permetin buscar, aconseguir, mantenir, canviar i millorar 
una ocupació en un entorn laboral en permanent transformació.  

 
 

Percentatge de població ocupada entre la població total i percentatge d’aturats entre la població 
activa, segons nivell de formació. 25-64 anys. (2014) 

 

 

Font: OCDE, 2015 (Informe espanyol) 
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4.1.2 Situació actual a la UB 
 

La Universitat de Barcelona ha desenvolupat tot un conjunt de serveis i 
d’accions transversals que ens ha permès fer avenços importants en el camí 
d’assolir una educació d’un nivell més gran d’excel·lència i equitat. Així, cal 
destacar la funció imprescindible que fan els serveis adreçats als estudiants 
per tal de facilitar-los la formació integral: Servei d’Atenció a l’Estudiant; 
Servei de Beques i Ajuts; Serveis Lingüístics; Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI); Servei d’Atenció Psicològica; Oficina 
de Mobilitat i Programes Internacionals; Servei d’Esports; etc.  

De la mateixa manera, convé ressaltar alguns exemples d’accions per 
potenciar la dimensió social de la universitat, com és el cas de l’Observatori 
de l’Estudiant, que s’ocupa de conèixer la realitat dels estudiants i de seguir 
els indicadors de desenvolupament d’aquest àmbit; Voluntariat UB com un 
espai per a la contribució solidària i compromesa amb la societat civil; la 
Fundació Solidaritat UB, que disposa d’un programa d’actuació per facilitar la 
integració dels estudiants immigrants i refugiats, o els programes 
d’Aprenentatge Servei que combinen el servei a la comunitat amb els 
aprenentatges acadèmics. 

A l’últim, i no per això menys important, cal fer esment i posar en valor altres 
accions específiques que afavoreixen la igualtat d’oportunitats i les polítiques 
d’inclusió a la Universitat, com les que desenvolupa l’Oficina d’Integració per 
atendre les necessitats específiques dels estudiants amb diversitat funcional 
(FEM VIA) o amb necessitats temporals (programa STUDIA); el programa 
bkUB que ha donat resposta als estudiants afectats pel canvi en la política de 
beques a nivell estatal, i la Unitat d’Igualtat que amb el seu II Pla 
d’Oportunitats entre homes i dones treballa per fer realitat una universitat 
lliure de desigualtats.  

 

4.1.3 Objectius i línies d’acció  
 

En aquest sentit, el Vicerectorat de Política d’Estudiants, Dimensió Social i 
Participació es planteja, d’una banda, enfortir els serveis i les accions 
anteriors i, de l’altra, dur a terme els següents objectius i les propostes més 
destacades del seu pla d’acció. 
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Objectiu 4.1#1. Aprofundir en les polítiques d’igualtat d’oportunitats i en 
la dimensió social de la Universitat 
 
Accions 

 Elaborar conjuntament amb els estudiants un Pla d’acció per al 1.
desenvolupament de la dimensió social, potenciant les mesures existents i 
creant-ne de noves amb la finalitat de facilitar l’accés, la permanència, la 
graduació i la formació al llarg de la vida dels estudiants, establint 
d’aquesta manera un sistema d’indicadors per al seguiment del seu 
desenvolupament. 

 Ampliar i potenciar els programes de formació i atenció integral als 2.
estudiants en situació de vulnerabilitat, per tal de facilitar-los la 
participació i trajectòria acadèmica (estudiants amb diversitat funcional, 
necessitats especials d’aprenentatge, minories ètniques, immigrants, 
refugiats, estudiants madurs, etc.).  

 Fomentar un desenvolupament efectiu de les mesures de formació i 3.
atenció integral adreçades als estudiants amb diversitat funcional 
regulades a l’Estatut de l’Estudiant Universitari per avançar en la 
superació dels obstacles existents en les seves transicions, adaptacions i 
trajectòries, així com facilitar el reconeixement de les discapacitats 
invisibles i potenciar l’orientació prèvia a l’accés a la universitat.  

 Lluitar contra l’abandonament prematur dels estudis superiors, que es 4.
produeix fonamentalment durant el primer any de carrera i que afecta en 
una proporció més gran els estudiants amb una nota d’accés més baixa, 
implicant més activament els estudiants en el seu procés d’aprenentatge, 
reforçant els sistemes d’orientació i suport a l’estudi, i formant el 
professorat en metodologies adequades per assolir aquest objectiu. 

 Promoure un model educatiu de qualitat, flexible, diversificat i inclusiu per 5.
facilitar l’accés igualitari i donar resposta a la diversitat de perfils i estils 
de vida dels estudiants. 

 Potenciar la participació dels estudiants a l’Observatori de l’Estudiant com 6.
a espai de debat participatiu per a l’estudi de la seva realitat des de la 
seva mirada i del progrés de les seves iniciatives, interessos i inquietuds, a 
partir de principis d’equitat, igualtat, solidaritat, inclusió i excel·lència, i 
com a espai de generació de propostes de millora sobre les condicions de 
vida, estudi i benestar dels estudiants, i prendre en consideració els 
informes que se’n derivin.  
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 Enfortir els programes d’orientació universitària i la col·laboració amb els 7.
centres d’educació secundària i de CFGS, tenint especial cura d’aquells 
que es troben en contextos de més vulnerabilitat social, per augmentar 
l’aspiració dels estudiants per accedir a la universitat i trencar així el 
cercle de transmissió intergeneracional de desavantatges educatius i 
socioeconòmics. 

 Impulsar polítiques de reconeixement de l’experiència prèvia als estudis 8.
universitaris, especialment important per facilitar l’accés, la trajectòria i els 
resultats dels estudiants de més edat i dels que vénen amb titulacions 
estrangeres. 

 Promoure accions en col·laboració amb altres agents del territori 9.
orientades a facilitar l’accés i la promoció de persones adultes sense 
titulació acadèmica a programes d’accés a l’educació superior. 

 Apropar el coneixement de les disciplines científiques i tecnològiques als 10.
estudiants d’ESO i batxillerat amb la finalitat de potenciar les vocacions 
cientificotècniques, i, des d’una perspectiva de gènere, promoure una 
presència més gran de les dones en l’àmbit de les STEM (ciències, 
tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i en el camp de la investigació.  

 

Objectiu 4.1#2. Defensar l’educació superior com a dret, i una política de 
preus i beques justa a partir dels principis d’equitat i igualtat 

 
Accions 

 Defensar davant de les autoritats competents una estructura dels 1.
ensenyaments i una política de preus coherent amb els principis d’igualtat 
i d’equitat, tant en l’accés com en el seguiment dels estudis universitaris.  

 Potenciar la interlocució amb les administracions per tal d’influir en el 2.
disseny d’una política de beques i ajuts que tinguin en consideració les 
característiques territorials, promovent a la vegada la recuperació 
d’iniciatives com les beques salari per compensar el cost d’oportunitat 
que representen els estudis superiors i que impedeix que molts estudiants 
puguin estudiar per manca de recursos econòmics. 

 Mantenir i potenciar les polítiques internes de beques i ajuts a l’estudiant 3.
per tal que ningú quedi fora per raons socioeconòmiques, i reduir així 
l’impacte de les polítiques actuals d’increment de taxes, reducció de 
beques i ajuts, i enduriment dels requisits.  
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 Fomentar la mobilitat dels estudiants en l’àmbit nacional i internacional, 4.
posant en valor els beneficis de fer una estada en una universitat 
estrangera mitjançant programes d’informació i assessorament, i evitant 
que les qüestions econòmiques siguin un obstacle.  

 Promoure els mitjans i les eines necessàries per facilitar l’aprenentatge de 5.
llengües estrangeres a tots els estudiants, reduint el cost d’oportunitat 
que es deriva de la dedicació a l’estudi d’altres llengües. 

 

Objectiu 4.1#3. Promoure el diàleg permanent i la participació dels 
estudiants en el govern de la Universitat i en la vida universitària  

 
Accions  

 Fomentar un diàleg continu i permanent amb el Consell de l’Alumnat, com 1.
a òrgan de representació de tots els estudiants de la UB, i amb el conjunt 
de representants dels estudiants en relació amb les seves pròpies 
iniciatives i a les derivades del Consell de Direcció.  

 Promoure i ampliar canals de participació dels estudiants en totes les 2.
dimensions de la vida universitària (processos d’ensenyament-
aprenentatge, de millora de la qualitat docent, activitats culturals, 
solidàries i de cooperació, projectes estratègics, etc.).  

 Potenciar el desenvolupament efectiu de l’Estatut de l’Estudiant 3.
Universitari i de l’Estatut de la UB en relació amb els drets dels estudiants 
i el conjunt de mesures previstes en aquest marc normatiu, amb la 
participació dels representants dels estudiants.  

 Potenciar la participació dels estudiants en organitzacions de 4.
representació d’estudiants a nivell internacional.  

 Donar suport a la participació associativa a través de l’Hotel 5.
d’Associacions com a espai de trobada de les associacions universitàries, i 
donar més visibilitat i projecció social als seus projectes i activitats, per tal 
d’atreure-hi nous estudiants i impulsar noves iniciatives. 

 Donar suport als processos de participació activa dels estudiants a partir 6.
de les seves inquietuds i problemàtiques, facilitant espais i eines que facin 
possible aquest tipus de participació i noves formes de fer política. 

 Explorar altres vies de participació dels estudiants d’acord amb les 7.
possibilitats tecnològiques actuals, i fomentar una major participació dels 
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grups amb menys tradició participativa en tasques associatives i de 
representació. 

 Donar suport a l’organització d’activitats culturals i debats d’interès social 8.
proposades pels estudiants. 

 

Objectiu 4.1#4. Crear un entorn favorable per a l’aprenentatge i la 
formació integral dels estudiants al llarg de la vida 
 
Accions  

 Mantenir, ampliar i potenciar els programes d’informació i orientació 1.
acadèmica i professional, especialment cabdals en els processos de 
transició a la universitat i en el primer any de grau per facilitar l’elecció 
d’estudis, l’èxit acadèmic i la reducció de les taxes d’abandonament; així 
com durant la trajectòria universitària amb la finalitat de facilitar la 
permanència, la graduació i la formació al llarg de la vida.  

 Dotar els campus de programes d’orientació coordinats des del Servei 2.
d’Atenció a l’Estudiant per tal de facilitar-los l’accés i respondre als perfils 
i característiques dels estudiants dels diferents ensenyaments. 

 Mantenir i potenciar el Pla d’acció tutorial (PAT) i la coordinació amb els 3.
serveis als estudiants i la formació del professorat tutor, impulsant els 
mecanismes de reconeixement del professorat. 

 Promoure l’aprenentatge i la tutoria entre iguals com una estratègia 4.
d’aprenentatge recíproc i d’ajuda mútua (intercanvi de coneixements, 
idees i experiències entre els estudiants).  

 Establir mecanismes per conèixer els factors que fan que l’experiència 5.
universitària sigui viscuda com una autèntica experiència de formació 
personal, acadèmica i professional, per incrementar el nivell de satisfacció 
dels estudiants. 

 Potenciar la vocació científica afavorint l’inici de la carrera investigadora 6.
dels estudiants de grau i màster interessats en el camp de la recerca, 
fomentant la seva participació i formació en activitats d’investigació i 
innovació des de les primeres etapes de la trajectòria universitària.  

 Impulsar estratègies de codisseny basades en la col·laboració entre 7.
estudiants, investigadors en formació i professorat, amb la finalitat de 
millorar els processos formatius de les seves titulacions.  
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 Potenciar el paper de l’Observatori de l’Estudiant com a espai 8.
d’aprenentatge no formal, a través del treball per projectes, col·laborador, 
autònom i multidisciplinari amb interacció amb la resta de la comunitat 
universitària, de desenvolupament de competències i generació i 
transmissió de coneixements.  

 Potenciar i ampliar els serveis de TIC, els entorns virtuals i el 9.
desenvolupament de competències digitals en resposta a les 
característiques del context actual i les demandes dels estudiants. 

 Potenciar l’activitat física universitària, així com l’activitat esportiva 10.
competitiva, com a activitats saludables que són un component de la 
formació integral dels estudiants.  

 Mantenir i potenciar els programes d’atenció psicològica per millorar les 11.
possibilitats d’atenció individualitzada de les demandes i l’impuls 
d’iniciatives de prevenció.  

 Crear un entorn favorable per al desenvolupament d’una vida universitària 12.
saludable, i fomentar l’alimentació saludable i equilibrada en els 
menjadors universitaris, respectant la diversitat de cultures alimentàries, i 
facilitar-hi l’accés.  

 

 

Objectiu 4.1#5. Elaborar propostes formatives dinàmiques per afavorir 
l’ocupabilitat i l’emprenedoria 
 
Accions 

 Dissenyar un pla d’acció per a l’ocupabilitat i l’emprenedoria amb la 1.
participació activa dels estudiants per tal de facilitar la transició del món 
acadèmic al món laboral, fent un seguiment exhaustiu dels indicadors 
d’ocupabilitat.  

 Potenciar i ampliar els convenis i acords per a la realització de pràctiques 2.
acadèmiques externes de qualitat i per internacionalitzar-les.  

 Potenciar l’orientació al llarg del grau i ampliar la implantació del 3.
passaport a la professió a més centres, per al desenvolupament personal i 
professional dels estudiants, i la seva incorporació als itineraris formatius. 

 Fomentar la formació al llarg de la vida i l’actualització professional, 4.
científica o artística a través de propostes flexibles i adaptades a totes les 
edats i moments. 
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 Promoure polítiques de reconeixement de l’aprenentatge no formal i 5.
informal i impulsar mecanismes d’acreditació de competències.  

 Promoure accions formatives, d’acompanyament i d’intercanvi 6.
d’experiències per conèixer de primera mà les vivències dels emprenedors 
i emprenedores que ja han assolit l’èxit amb la seva idea. 

 Mantenir una especial atenció sobre el desenvolupament de l’ocupabilitat, 7.
pràctiques i mobilitat dels estudiants amb diversitat funcional i de la resta 
de col·lectius en situacions de vulnerabilitat.  

 Desenvolupar una xarxa d’espais creatius de treball compartit 8.
(coworking) per afavorir l’intercanvi d’experiències entre els estudiants, i 
trencar així l’enfocament individualista de l’emprenedoria. 

 

Objectiu 4.1#6. Fomentar la participació dels estudiants i titulats en 
projectes d’àmbit social del territori i dels ens locals metropolitans  

 
Accions 

 Aprofundir en la funció social de la universitat i enfortir les relacions de 1.
partenariat amb els diferents agents del territori per orientar part de la 
docència i la recerca a la resolució de problemes i reptes que afecten la 
seva població. 

 Fomentar la participació dels estudiants en accions de solidaritat i 2.
cooperació, així com el compromís social en el marc de les relacions de 
col·laboració entre la universitat i la societat. 

 Potenciar la xarxa d’Aprenentatge Servei i impulsar metodologies i 3.
pràctiques docents que combinin l’aprenentatge acadèmic amb el servei i 
la implicació a la comunitat.  

 Promoure les relacions de la Universitat amb la xarxa de centres 4.
d’educació secundària i de formació de grau superior del territori, per tal 
de facilitar les transicions i l’adaptació als estudis universitaris dels 
estudiants de batxillerat i GFGS, creant espais de comunicació i consulta 
entre aquests estudiants, estudiants de primer curs d’universitat i 
professorat universitari de les diferents carreres.  

 Fomentar la cultura de pertinença dels titulats per potenciar les relacions 5.
entre la Universitat i la societat, estimulant la fidelització dels alumni i la 
seva interacció amb els estudiants, aportant-hi les seves experiències com 
a graduats.  
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 Potenciar el projecte de la Universitat de l’Experiència com a eix 6.
estratègic de la UB per apropar la nova realitat social de les persones 
madures a un escenari formatiu, i aportar valor afegit i significatiu a la 
institució. Incrementar la comunicació externa del programa i augmentar 
l’oferta i el nombre de persones participants en el període 2017-2020. 

 Mantenir l’organització d’activitats culturals, artístiques i de divulgació 7.
científica per apropar la universitat a la ciutadania i fomentar així l’interès 
social pel coneixement, la creació i la innovació, com les organitzades per 
la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de l’Àrea de 
Comunicació. 

 

 

4.2 El personal docent i investigador: dignificació de l’activitat 
docent i de recerca 

 
L’activitat docent i de recerca del professorat és la clau de l’excel·lència 
universitària. La docència i la recerca són funcions pròpies i necessàries, i cal 
fomentar la qualitat tant de l’una com de l’altra mitjançant accions 
específiques; també cal establir la proporció adequada entre totes dues. La 
docència és un pilar fonamental de la universitat, comunica la recerca i actua 
directament sobre la societat, atès que forma persones i obre perspectives 
de futur.  

Tot el professorat ha de fer docència i recerca en proporció equilibrada, 
encara que variable segons les circumstàncies i l’etapa de la seva carrera 
acadèmica. 

 

4.2.1 Antecedents 
 

La LOU, l’any 2001, i després la LUC a Catalunya van introduir les places de 
professorat contractat, a banda del funcionariat existent. La carrera docent 
començava amb la plaça d’ajudant i continuava amb les places de 
col·laborador (no doctor), ajudant doctor (a Catalunya, lector) i contractat 
doctor (agregat i catedràtic, a Catalunya). Aquesta última és permanent, les 
altres són no permanents. Això permetia iniciar una carrera acadèmica que 
donava possibilitats de fer docència regular i d’entrar de ple en la recerca, 
amb sous dignes i amb places a temps complet. 
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L’any 2007, la reforma de la LOU va eliminar la figura de col·laborador (que 
no requeria doctorat i permetia dedicació completa a la docència) com a 
figura temporal, i va reduir notablement la càrrega docent que podia fer un 
ajudant (que va quedar en 6 CA, mentre que n’havia arribat a fer 18), de 
manera que la primera plaça de professorat amb docència a temps complet 
era la de lector, per a la qual es necessita el doctorat i una acreditació 
d’agència de qualitat. Això va fer que les universitats es trobessin amb un 
problema per cobrir dignament molts crèdits de docència. A aquesta 
circumstància s’hi afegia la complexitat dels canvis d’ensenyaments i de 
graus ocasionats per l’adaptació a l’EEES. 

Del 2008 ençà s’han produït nombroses retallades en les partides 
pressupostàries de les universitats públiques: s’ha limitat o congelat el capítol 
I, s’han prohibit noves contractacions i només en els darrers dos anys s’ha 
plantejat lentament una taxa de reposició de professorat jubilat que no 
cobria totes les necessitats acadèmiques. A Catalunya aquesta taxa, el 2016, 
ha estat del 50 % de baixes, mentre que el Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports n’autoritzava el 100 %. 

A més, els últims anys, la Generalitat de Catalunya ha controlat directament 
les contractacions de PDI universitari, i no ha acceptat que es convoquessin 
places de funcionari, sinó que només ha permès places de professorat 
contractat, ja sigui dins del pla Serra Húnter o dins de programes propis de la 
Universitat. El pla Serra Húnter preveu la incorporació de 500 noves places 
en tot el sistema universitari català fins al 2020, seleccionats amb criteris de 
qualitat internacionals (http://serrahunter.gencat.cat/ca/). 

Des del 2015, la Universitat de Barcelona ja aplica criteris d’excel·lència 
internacional, dins del marc europeu del HR Excellence in Research 
(http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/hr_excellence/) i en 
compliment d’aquests compromisos. 

 

4.2.2 Situació actual del PDI 
 

Com a conseqüència de la falta de substitució dels darrers anys i les 
dificultats de contractació, la piràmide d’edat del PDI de la UB ha pujat 
notablement, ja que un 86 % del professorat permanent té més de 50 anys, i 
no hi ha hagut ocasió de planificar el relleu generacional. A més, s’ha retardat 
molt l’edat d’estabilització del PDI, de manera que el professorat entre 35 i 
45 anys és majoritàriament temporal; entre 45 i 55 anys està més igualat; i no 
és fins als 60, que el professorat permanent és majoritari. 
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Piràmides d’edat 2015 del PDI

 

Font: Gabinet Tècnic del Rectorat, Estadístiques memòria curs 2014-2015 
(www.ub.edu/gtr/publicacions/mem1415/ca/mem1415/docencia/PDI/Piramides%20edat%20del%20profes

sorat.html) 

Del 2008 ençà, i pels diversos factors esmentats, el nombre de professors 
contractats temporals ha augmentat extraordinàriament, especialment el 
professorat associat que no s’ajusta al perfil de l’article 53 de la LOU (que 
defineix l’associat com a especialista de reconegut prestigi que exerceix 
l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari). Aquestes places 
actuen com a places docents de baix cost, per cobrir necessitats docents 
provinents de baixes, jubilacions i reformes d’ensenyaments. L’associat ha de 
demostrar que exerceix una altra activitat, però que no s’ajusta forçosament 
al que estipula l’article 53, i en molts casos ha vist que se li renovava el 
contracte anual curs rere curs, de manera que alguns associats fa molts anys 
que treballen a la UB sense perspectives d’estabilització, encara que sovint 
han obtingut acreditacions per accedir a places millors.  

Taules de professorat per categoria i centre:  

http://www.ub.edu/gtr/publicacions/mem1415/ca/mem1415/docencia/PDI/P
rofessorat%20per%20centre%20i%20categoria.html 

A causa de les retallades pressupostàries, la promoció del professorat 
permanent ha estat molt reduïda o inexistent, tant com la de professorat no 
permanent a permanent. Sí que hi ha hagut accions que han estat possibles, 
segons les circumstàncies polítiques, sobretot en el cas de la promoció de TU 
a CU o d’agregat a catedràtic contractat. 

La impossibilitat d’obrir concursos de funcionariat ha provocat una 
progressiva disminució del nombre de professors funcionaris que, en el cas 
de la UB, s’acosta perillosament al límit que marca la LOU de la proporció 
 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  

http://www.ub.edu/gtr/publicacions/mem1415/ca/mem1415/docencia/PDI/Professorat%20per%20centre%20i%20categoria.html
http://www.ub.edu/gtr/publicacions/mem1415/ca/mem1415/docencia/PDI/Professorat%20per%20centre%20i%20categoria.html


56 

obligada entre funcionaris i contractats, segons la qual la majoria han de ser 
funcionaris. La xifra pot variar segons com es comptin els efectius reals, si en 
persones físiques o en professorat a temps complet, però, tot i això, la 
situació ha arribat al límit. 

A tot això, convé afegir un sentiment de desmotivació i falta d’expectatives 
entre el professorat més jove i no permanent, i també entre el professorat 
permanent amb expectatives de promoció. A aquest sentiment s’hi afegeix 
una certa desmoralització, acompanyada d’una sensació ja d’anys que la 
tasca del professorat esdevé cada cop més feixuga. L’excessiva 
burocratització i el fet que el vessant docent o investigador sigui menys 
atractiu i, sobretot, la sensació de no tenir interlocutors vàlids per exposar els 
problemes quan sorgeixen agreugen aquesta sensació. 

 

4.2.3 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 4.2#1. Fer una defensa activa de la carrera acadèmica  
 

Accions 

 Fomentar l’inici ordenat de la carrera acadèmica i investigadora, com a 1.
base d’un relleu generacional, a partir dels investigadors i dels docents en 
formació. 

 Estabilitzar progressivament el professorat. Cal eliminar les situacions 2.
d’incertesa i precarietat, i fomentar l’accés a una plaça estable del 
professorat que ja estigui acreditat a categories superiors, d’acord amb 
les necessitats docents i de recerca dels centres i dels departaments i de 
la situació històrica del contracte.  

Aquesta estabilització s’haurà de dur a terme progressivament, segons les 
capacitats pressupostàries i les necessitats docents de cada centre, 
departament o unitat, però amb la intenció decidida de reduir el nombre 
de professors precaris. 
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Objectiu 4.2#2. Planificar, d’acord amb l’administració catalana, la 
política de relleu generacional  

 

Accions 

 Planificar el relleu generacional de la UB. El progressiu envelliment del PDI 1.
i les jubilacions han de donar pas a nou professorat que garanteixi la 
qualitat de la docència i de la recerca. Les noves contractacions no han de 
ser fruit de la precipitació o la improvisació, sinó que han de respondre a 
un pla de relleu generacional en els diferents departaments i centres, que 
estableixi un ritme progressiu i asseguri unes garanties de qualitat. El bon 
professorat no s’improvisa. Per això, la idea de tenure-track és 
imprescindible i convé desenvolupar aquestes places.  

Per fer-ho, cal comptar amb la col·laboració de l’administració pública, de 
manera que reconegui el valor de la docència que es fa a la Universitat i la 
necessitat de conservar el patrimoni intel·lectual que representa una 
universitat tan antiga i complexa com la nostra. 

 Planificar l’estabilització d’investigadors a partir de programes ICREA, 2.
Ramón y Cajal i d’altres, dins de les necessitats de recerca de la UB i en el 
marc d’una carrera acadèmica que asseguri progressivament el relleu 
generacional. 

 

Objectiu 4.2#3. Consolidar un pla d’estabilització d’associats precaris, en 
funció de les necessitats i els currículums 
 

Accions 

 Revisar els contractes d’associat que no s’ajusten a l’esperit de l’article 53 1.
de la LOU. És prioritari eliminar la precarietat en els contractes de 
professorat. Cal examinar un per un cada cas i fer un pla que solucioni les 
situacions concretes, sobretot en el cas de contractes amb antiguitat, i 
continuar i ampliar les accions dutes a terme en aquest sentit. 

 Fer un document que reculli les dades d’acreditació dels associats, la seva 2.
participació en grups i projectes de recerca i tota la seva activitat no 
exclusivament docent, per tal de planificar-ne l’estabilització en el marc 
del relleu generacional i de les necessitats docents i de recerca dels 
centres. 
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 Fomentar els contractes d’associat autèntics. Diferenciar entre el 3.
contracte d’associat reconegut per l’article 53 de la LOU i que permet una 
millor interacció entre professions, societat i ensenyament, i els contractes 
d’associat utilitzats com a recurs barat per cobrir docència. S’han de 
potenciar els contractes d’associat autèntics, com a mitjà per connectar 
més bé la societat i la universitat, i fer un seguiment de la seva dedicació i 
qualitat. 

 Limitar absolutament les noves contractacions d’associats que no 4.
responguin a aquest perfil de l’article 53. Cal evitar fer nous contractes 
d’associats no autèntics i augmentar així la bossa de precarietat. En cas 
de necessitats docents puntuals s’han de trobar fórmules internes que les 
resolguin, com ara redistribució de la docència amb els recursos existents, 
per tal de recórrer al contracte puntual d’associat només en casos 
imprescindibles i per un període breu, sense renovació. 

 Proposar solucions imaginatives per resoldre necessitats docents i 5.
millorar la qualitat docent: signar convenis amb altres universitats, 
contractes d’obra i servei a investigadors estrangers visitants, aprofitar els 
recursos econòmics provinents de títols propis, etc., per tal d’evitar al 
màxim la contractació de nous associats que no responguin a la figura 
contractual autèntica. 

 Revisar la figura d’associat mèdic i places vinculades, per tal de treure el 6.
màxim partit dels recursos assistencials i de recerca per a la docència en 
els graus de Medicina, Infermeria i afins, així com en altres ensenyaments, 
com els d’Educació. 

 

Objectiu 4.2#4. Planificar l’accés a catedràtics de l’enorme bossa de 
personal acreditat 
 

Accions 

 Crear un pla de promoció del PDI permanent. Les aspiracions del PDI que 1.
ha obtingut acreditació superior són legítimes i convé fomentar la creació 
de places de promoció a CU, d’acord amb les necessitats dels centres i 
departaments, i amb la planificació global de la Universitat i dintre del 
marc que permeti la llei. 

 Equilibrar el funcionariat i la contractació. Convé reclamar a les 2.
administracions l’obertura de la via funcionarial, estancada en els darrers 
temps, i equilibrar la proporció entre funcionaris i contractats en els 
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termes que marca la llei. Cal fer-ho en el context de l’elaboració d’una RLT 
i de planificació del relleu generacional. 

 Establir criteris de prelació clars, consensuats amb els acreditats, per tal 3.
de convocar places de càtedra esglaonadament des del primer any. 

 

Objectiu 4.2#5. Revisar el model de PDA  

 

Accions 

 Revisar el PDA per adequar-lo a les circumstàncies reals del professorat. 1.
D’acord amb l’àrea acadèmica i docent, convé revisar alguns dels barems 
de recerca per ajustar-los a la realitat del que fa el professorat, i 
incorporar-hi algunes dades més sobre activitats de gestió i de dedicació 
a la Universitat. 

 Crear un PDA de docència en què es reflecteixi tota l’activitat docent del 2.
professorat (docència reglada, activitats extraordinàries, seminaris, etc.) i 
l’activitat docent duta a terme amb caràcter extraordinari (suplències, 
cursos optatius, etc.) i amb el qual es fomenti la dedicació a la docència.  

 

Objectiu 4.2#6. Establir un procediment, pactat amb els centres i els 
representants del PDI, per elaborar l’RLT de la Universitat de Barcelona 
amb l’Horitzó 2020 

 

Accions 

 Fer un projecte d’RLT de professorat, en compliment de l’article 70 de la 1.
LOU. Cal iniciar l’elaboració d’una RLT de professorat, que alhora serà 
l’instrument per planificar un bon relleu generacional. Aquesta plantilla ha 
de ser flexible i permetre l’augment o la minoració segons l’evolució dels 
ensenyaments i les necessitats docents canviants. 

 Aquesta RLT s’ha d’elaborar amb el consens de tota la comunitat 2.
universitària, centres, representants del PDI, estudiants i PAS, per tal que 
la Universitat de Barcelona asseguri el relleu generacional, la singularitat 
dels ensenyaments i l’excel·lència de la recerca. 
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Objectiu 4.2#7. Assegurar les condicions de qualitat del treball del PDI 

 

Accions 

 Revisar les normatives de llicències, permisos i períodes sabàtics, de 1.
manera que s’estableixi una flexibilitat més gran en les condicions, i 
estiguin vinculats també al PDA de docència. 

 Atendre el professorat en les diverses circumstàncies de conflictes, 2.
assetjament, desemparament i altres problemes de l’activitat diària. Cal 
escoltar tot el professorat, posar mesures per evitar les situacions 
incòmodes o conflictives, i intentar aportar solucions i protecció efectiva 
en cada cas, amb particular atenció a les situacions d’assetjament sexual o 
laboral. El professorat s’ha de sentir escoltat i valorat en la seva tasca. 

 Fomentar la conciliació real entre l’activitat professional i la familiar, amb 3.
la implicació de centres i departaments. 

 Ajudar el professorat per disminuir l’excessiva burocratització i facilitar les 4.
tasques de recerca i de docència (atendre i ajudar per elaborar informes 
d’avaluació i acreditació, projectes de recerca, etc.). 

 Crear un espai de trobada i acompanyament per al professorat jubilat i 5.
col·laborar en situacions eventuals de dependència. 

 

 

4.3 El personal d’administració i serveis: reconèixer el seu paper 
professional en el futur de la UB 

 

El personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona té un 
paper fonamental en el desenvolupament de la política estratègica i participa 
activament en el desenvolupament i la consolidació de la qualitat i 
excel·lència acadèmica. Per aquest motiu, cal reconèixer de manera més clara 
la feina que fa i fer-la més visible al conjunt de la comunitat universitària. 

La consolidació del personal d’administració i serveis és el resultat del seu 
reconeixement, com a suport efectiu essencial per al funcionament correcte 
de la nostra universitat, i comporta, entre altres coses, una reordenació 
eficient de les àrees específiques i funcionals de la gestió administrativa, per 
eliminar duplicitats de funcions i competències.  
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Per avançar cap a una universitat més innovadora, de qualitat i amb projecció 
internacional cal fer una aposta decidida per la professionalització de 
l’organització administrativa i la formació continuada del personal 
d’administració i serveis. 

Des del Vicerectorat d’Administració i Serveis a la Comunitat, totes les 
millores positives que s’han d’integrar de forma conjunta i negociada amb 
aquest col·lectiu han de ser potenciades sempre des d’un prisma proper i de 
confiança, en el qual la comunicació bidireccional ha de tenir un paper 
principal per tal de fomentar aquesta relació. 

 

4.3.1 Antecedents 
 

En els últims quinze anys, la Universitat de Barcelona ha anat introduint 
canvis significatius en la seva organització, amb l’objectiu d’adaptar-se a les 
exigències de la societat i poder oferir un servei de qualitat, pel que fa tant a 
la docència com a la recerca, en el qual és fonamental la tasca del personal 
d’administració i serveis. 

El canvis estatutaris van provocar, des de l’any 2003, una nova organització 
administrativa que ha experimentat una revisió recent i ha estat una qüestió 
de debats intens. Ja en aquella primera reforma, la totalitat de les unitats de 
gestió creades quedaven adscrites a l’àrea de gerència, però vinculades 
funcionalment al vicerectorat corresponent, la qual cosa marcava una 
estructura matricial entre gerència, unitats i vicerectorats. Posteriorment, i de 
manera gradual, aquesta idea d’estructura matricial va experimentar una 
tendència a deslligar-se de l’àrea de gerència i a emmarcar-se dins dels 
vicerectorats o gabinets que corresponguessin, i va donar prioritat a un 
model de relació bidireccional, tant entre unitat i vicerectorat, com entre 
unitat i gerència, la qual cosa va provocar un seguit de transferències 
d’activitats entre totes dues línies de relació. 

No hem d’oblidar que el model de governança seguit per les universitats 
públiques ha marcat els canvis continuats en l’organització, cosa que ha 
dificultat l’estabilitat en la consolidació del model determinat com a objectiu, 
i ha provocat certs desajustos i necessitats de definició de competències i 
d’informació del conjunt, especialment per la situació provocada per les 
tasques desenvolupades des de compartiments no prou ben coordinats. La 
manera de potenciar un treball en xarxa i amb seguretat rau, sens dubte, en 
una participació més fonamental del personal d’administració i serveis amb 
responsabilitats directives en els espais de presa de decisions. 
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L’Estatut de la Universitat de Barcelona més recent ja recull la necessitat de 
fer front a una nova estructura de gestió, en consonància amb els reptes 
econòmics i socials actuals, dins de l’equilibri entre els càrrecs acadèmics i 
d’administració, la qual cosa ha de plantejar-se des de la coordinació de les 
competències específiques de gestió administrativa i pressupostària per part 
de l’administració dels centres. 

Fins ara s’ha pogut comprovar que, en determinats moments, els equips de 
govern han optat per adoptar rols gerencials, fins i tot tècnics, i, en d’altres, 
han optat per la direcció estratègica de la institució, deixant de banda la 
direcció tècnica, dipositada en personal directiu, extern o de la Universitat. 

D’altra banda, les reformes legals que s’han produït, especialment des de la 
Llei d’acompanyament de pressupostos generals de l’any 2012, han provocat 
una considerable retallada de les partides pressupostàries de totes les 
universitats públiques, i ha determinat la congelació del capítol 1. Aquesta 
congelació ha afectat seriosament els drets laborals i socials del PAS, en 
detriment de la necessitat d’una taxa de reposició derivada de la manca de 
personal, ateses les necessitats acadèmiques i investigadores existents en el 
model universitari europeu actual. 

El dinamisme d’aquests canvis ha provocat una necessitat de definició de la 
provisió de llocs de treball, tant del personal directiu, com del personal 
d’administració; de la delimitació de les funcions del personal eventual i 
estable, de manera que es pugui apreciar la planificació sobre la substitució i 
sobre les competències assumides pel personal directiu, i també de la 
plantilla necessària. També cal considerar la consolidació de la plantilla 
actual, atès que està treballant per sobre de la seva responsabilitat, com a 
conseqüència de la situació social i econòmica actual.  

 

4.3.2 Situació actual del PAS 
 

A hores d’ara, les noves línies estructurals marcades recentment comporten 
uns condicionaments especials per al personal d’administració i serveis dins 
de la Universitat de Barcelona, d’acord amb les dades que consten a l’àrea de 
recursos humans. Segons aquestes dades, destaca la necessitat 
d’incrementar la formació en funcions directives i de gestió del personal 
d’administració i serveis, per tal que pugui donar-se de manera coherent el 
relleu generacional del comandament de la gestió interna de la nostra 
Universitat. 
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Actualment, la plantilla de PAS a la Universitat de Barcelona és de 2.283 
persones, que davant del nombre de professorat (5.311 persones) determina 
una ràtio de 2,3 persones de docència i investigació per cada persona 
d’administració i serveis. En comparació amb el nombre d’alumnat (65.643 
estudiants), significa una relació de 28,7 estudiants per cada persona 
d’administració i serveis.  

A partir de les dades a què s’ha fet referència es pot concloure que, en un 
termini de menys d’una dècada, el 72,2 % dels comandaments de personal 
funcionari i el 36,5 % del personal laboral arribaran als seixanta-cinc anys 
d’edat. Per tant, es produirà, de tota manera, un canvi organitzatiu que cal 
preveure.  

Precisament ara es posa en relleu una mancança en suport efectiu de la 
carrera professional del personal d’administració i serveis, atès que cal 
millorar-ne el disseny i la planificació per adaptar-la als nous canvis 
estructurals i incidir en la millora dels procediments de selecció i de relleu 
generacional, especialment en els càrrecs de gestió.  

La clau de la motivació del personal d’administració i serveis és la bona 
gestió, tant econòmica com dels recursos humans, segons els acords 
consensuats i acceptats amb els seus representants. Actualment, per tant, la 
solidesa de les estructures administratives comporta una planificació eficient 
de la formació específica del personal directiu, més enllà de la seva voluntat 
manifesta de col·laborar, com s’està fent de manera decidida, especialment 
en els grups i escales intermèdies, més si tenim en compte les mancances de 
substitució que han provocat les retallades pressupostàries. 

En aquesta línia cal promoure la consolidació de bones pràctiques i la cultura 
de l’avaluació de resultats, de manera que es puguin introduir les millores 
oportunes en la consecució d’objectius i el compliment precís de les fites 
programades. Això, evidentment, amb el compliment de promoció que 
correspongui del personal d’administració i serveis i el relleu corresponent a 
cada nivell de dedicació. 

Coneixedors de la reivindicació de reconeixement i valorització del personal 
d’administració i serveis, treballarem per reforçar els vincles i el sentiment 
d’identitat amb la Universitat de Barcelona. La seva posició essencial dins de 
la comunitat universitària ha de veure reforçat en tot moment el sentiment de 
pertinença a casa nostra. 

Una universitat pública i de qualitat requereix una atenció curosa del PAS, ja 
que és el suport del seu prestigi social i internacional. 
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4.3.3 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 4.3#1. Prioritzar el paper fonamental del PAS en el 
desenvolupament del projecte d’universitat pública 

 

Accions 

 Consolidar un diàleg efectiu amb el personal d’administració i serveis en 1.
defensa dels principis de l’Estatut del treballador públic, en consonància 
amb la necessària modernització de la gestió de la Universitat de 
Barcelona. 

 Designar entre el personal una delegació de PAS que gestioni, segons les 2.
directives polítiques corresponents, el funcionament d’un vicerectorat 
dedicat a temes urgents estratègics, com ara la revisió de la proposta 
actual de Relació de llocs de treball (RLT), entre d’altres. 

 Establir un marc de confiança entre els treballadors d’administració i 3.
serveis, els seus representants legals i els òrgans de govern de la 
Universitat, amb la finalitat de desenvolupar un pacte per modernitzar la 
UB a través del PAS. 

 

Objectiu 4.3#2. Millorar les condicions personals de treball 

 

Accions 

 Fer atenció a la qualitat humana de les relacions personals que es generen 1.
diàriament entre els companys i companyes de feina, en les diferents 
unitats de la nostra institució, mitjançant la implantació de canals interns 
clars i fluids, en els quals els treballadors i treballadores sentin que la 
institució els escolta i els protegeix. Els problemes del personal 
d’administració i serveis són els problemes de la institució, i una bona 
comunicació interna ha de ser el vehicle necessari per gestionar-los.  

 Reforçar les unitats de mediació, igualtat i salut laboral, com a pilars que 2.
poden refermar unes relacions personals enriquidores i de confiança. El 
vicerectorat promourà la responsabilitat social universitària, el seguiment 
de les polítiques d’acció social, prevenció i salut laborals (OSSMA); la 
direcció del Gabinet d’Atenció i Mediació (GAM); la projecció de la Unitat 
d’Igualtat (IU), i les accions de la Fundació Solidaritat UB, que també 
incloguin el voluntariat de la Universitat, amb la possible designació d’una 
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persona comissionada que pugui gestionar i potenciar encara més l’àmbit 
de cooperació. 

 La Universitat ha de millorar i potenciar les unitats humanes que treballen 3.
amb el personal d’administració i serveis, i que són els canals idonis de 
comunicació i de gestió dels conflictes que es puguin produir al si de la 
nostra organització. En aquesta línia, cal incentivar la convocatòria de 
beques de suport o col·laboració amb les unitats de relacions laborals, 
formació i projectes institucionals del vicerectorat per tal que siguin més 
àgils i properes a tot el personal d’administració i serveis. 

 Revisar i millorar els protocols de funcionament i comunicació interns, 4.
juntament amb una difusió adequada de la possibilitat de gaudir dels 
serveis, a que tot el personal conegui totes les possibilitats i eines que 
estan al seu abast de forma gratuïta. 

 Mantenir i reforçar, a través de la Fundació Solidaritat UB, els ajuts per a 5.
fills i filles amb necessitats especials, i el programa d’ajuda financera 
dirigida a situacions econòmiques greus i urgents. 

 Facilitar activitats complementàries, esportives i de lleure, per tal de 6.
potenciar les relacions humanes i el benestar del personal d’administració 
i serveis.  

 

Objectiu 4.3#3: Optimitzar les relacions laborals del PAS 

 

Accions 

 Millorar la seguretat i estabilitat al lloc de treball, proveint els treballadors 1.
i treballadores de totes les eines necessàries per tal que duguin a terme la 
seva tasca d’una manera eficaç i professional.  

 Revisar la pèrdua de drets històrics i recuperació del poder adquisitiu que 2.
el personal d’administració i serveis ha vist minvat ens els últims anys. 
S’ha de reconsiderar la utilització dels contractes temporals i l’impacte 
que té per als treballadors i treballadores el manteniment sostingut 
d’aquesta situació. 

 Interpretar favorablement la normativa vigent, per tal de compensar la 3.
pèrdua de drets socials i laborals provocada per l’actual conjuntura 
econòmica, de manera que es desenvolupin programes i projectes que 
puguin servir per pal·liar, sempre que es pugui, la manca de poder 
adquisitiu provocada per la legislació aplicada.  
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 Crear un servei de promoció laboral i d’orientació formativa i professional 4.
per a tot el personal d’administració i serveis de la nostra Universitat, amb 
una dedicació més efectiva i un desenvolupament adequat del projecte 
del currículum del PAS. 

 Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de manera 5.
efectiva, portant a terme el projecte sobre conciliació ja aprovat pel 
Consell de Govern, i assegurant les hores designades de lliure disposició al 
calendari laboral anual. En aquesta línia, cal fer un seguiment més intens 
del projecte pilot sobre teletreball que es va encetar amb els Serveis 
Lingüístics, arran de l’acord dissenyat amb totes les universitats catalanes, 
el mes de desembre de 2015. 

 

Objectiu 4.3#4. Definir les línies estratègiques de la política de 
consolidació del PAS 

 

Accions 

 Implantar una política de personal basada en el diàleg i la negociació 1.
permanent, amb la voluntat d’enfortir el model de carrera professional i 
reforçar les condicions d’estabilització, promoció i millora de les 
condicions de treball. En especial, garantir el manteniment de la plantilla i 
l’aplicació de la taxa de reposició.  

 Dissenyar un pla individualitzat de la carrera professional de tot el PAS. 2.

 Incrementar la internacionalització del personal d’administració i serveis, 3.
amb el reconeixement formatiu i professional d’estades en altres 
universitats. 

 Compaginar els concursos generals amb els concursos de promoció 4.
interna, amb una revisió i actualització acurada de la borsa d’interins 
existent. 

 Aplicar la reforma administrativa i de gestió (RAG), amb la creació de la 5.
Inspecció de Serveis —que no d’un servei d’inspecció—, com es preveu 
legalment, amb una plaça de cap nomenada directament pel rector. 

 Actualitzar la relació de llocs de treball (RLT) com a resultat de l’aplicació 6.
de la reforma administrativa i de gestió (RAG), que requereix, de manera 
essencial, l’aprovació d’un manual de valoració dels llocs de treball i de 
mobilitat, lligat a l’RLT i l’estabilització del personal. 
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 Crear una Comissió de Seguiment de l’acord sobre el Reglament de 7.
personal interí, que cal desenvolupar de manera adequada, amb la 
participació representativa dels destinataris. 

 

Objectiu 4.3#5. Garantir la formació permanent, professional i superior, 
del PAS 

 

Accions 

 Millorar el Pla de formació del PAS de manera que els cursos de formació 1.
serveixin no tan sols per fomentar una millor especialització del lloc de 
treball, sinó també perquè els treballadors i treballadores puguin 
desenvolupar la seva carrera professional i promocionar-se des del seu 
lloc de feina. La flexibilitat ha de ser la característica principal d’aquest 
Pla, que ha de potenciar la docència virtual, la formació personalitzada i 
els plans de mobilitat amb altres universitats. S’ha de reconèixer la 
matrícula gratuïta en el primer grau universitari. 

 Establir un model obert i transparent d’accés als càrrecs de 2.
responsabilitat directiva amb una proposta formativa d’alta qualificació 
d’acord amb la nova situació tecnològica i de prestigi internacional de la 
nostra activitat acadèmica, de conformitat amb un pla de lideratge crític i 
de promoció del talent. En aquesta línia de promoció interna, cal reforçar 
el projecte de les comunitats de pràctica a la Universitat de Barcelona, 
mitjançant la formació especialitzada. 

 Desenvolupar programes de contrastada qualitat formativa per al 3.
personal d’administració i serveis des de l’Institut de Ciències de 
l’Educació, així com des de l’Àrea de Formació Complementària.  

 S’ha de desenvolupar de manera efectiva el Pla de gestió de l’experiència 4.
aprovat fa poc pel Consell de Govern, a fi que tot el personal pugui 
participar en programes de voluntariat amb reconeixement en l’expedient 
laboral. 

 Programar procediments de suport a l’especialització del personal 5.
d’administració i serveis amb un pla personalitzat i tutoritzat de formació, 
encaminat a facilitar noves oportunitats professionals relacionades amb la 
gestió eficient de la funció docent (en termes d’innovació, acreditació o 
avaluació de seguiment, entre d’altres) i de recerca (com ara en les 
funcions de gestió professional de doctorat, internacionalització o gestió 
de projectes de recerca internacionals). Cal desenvolupar un pla de 
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formació que prevegi les característiques del lloc de treball i les 
necessitats de desenvolupament de cada persona per a la seva carrera 
professional. També cal portar a terme, de manera adequada, el projecte 
sobre formació i pràctica de la gestió del temps, ja aprovat pel Consell de 
Govern, en la mateixa línia de suport a la satisfacció professional. 

 Convocar projectes d’innovació administrativa i de gestió, equivalents als 6.
d’innovació docent que es convoquen per al professorat en l’àmbit de 
dedicació professional. 

 

Objectiu 4.3#6. Consolidar els espais de negociació col·lectiva, de 
consens, amb la participació efectiva del PAS 

 

Accions 

 Crear una relació coordinada entre la negociació amb la representació 1.
sindical, tant pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS), 
funcionari (Junta de PASF), com laboral (Comitè d’Empresa PASL), i la 
negociació amb les administracions públiques. 

 Promoure la recuperació, consolidació i acompliment dels acords presos 2.
amb la Junta i el Comitè. 

 Crear la Mesa de Negociació, en la qual es puguin prendre acords globals, 3.
i reforçar la Comissió de Seguiment i Prevenció de Problemes Psicosocials 
(formada pel vicerectorat, l’OSSMA, el GAM, delegats i delegades de 
prevenció, la Junta de PASF i el Comitè d’Empresa PASL). 
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5   PROGRAMES FORMATIUS,  

DOCÈNCIA I APRENENTATGE 
 

 

5.1. Antecedents i horitzons 
 

El conjunt de la Universitat de Barcelona ha fet un esforç molt important de 
canvi en la direcció plantejada en el procés d’aproximació a l’EEES, amb 
l’adaptació de les titulacions i el desplegament als paràmetres nous. Tot 
reconeixent la necessitat d’aquesta aproximació i els valors positius que s’han 
donat, cal assenyalar també que això ha comportat una pressió important 
sobre la Universitat i una acumulació no sempre lògica de nous processos, en 
un marc normatiu inestable i que presenta problemes manifestos (per 
exemple, el marc estatal de qualificacions), i amb recursos insuficients per 
introduir els canvis amb la profunditat i seguretat necessàries. 

Ens trobem ara en un moment de valoració, tant intern com a través dels 
processos de seguiment i acreditació de les titulacions. L’anàlisi acurada i 
sistemàtica d’aquesta informació és la base per a la determinació de les 
decisions presents i futures pel que fa al nostre mapa formatiu, el 
desplegament de les titulacions i l’organització dels processos acadèmics. 
Tenim ja una mostra dels resultats que ens dóna la confiança que la 
Universitat de Barcelona treballa bé, malgrat les dificultats. Ara mateix, i a tall 
d’exemple, dels setanta-tres graus que oferim per al curs 2016-2017, vint-i-un 
han estat acreditats per l’AQU, tots favorablement, onze dels quals tenen una 
o més dimensions valorades amb excel·lència. En tots els casos, però, hi ha 
marge per millorar, i tant els autoinformes com els informes externs donen 
sovint claus per anar cap a l’excel·lència. 
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Actualment, es produeix una incertesa particular davant del darrer Reial 
decret de titulacions (RD 43/2015), a causa del previsible impacte acadèmic i 
del possible impacte econòmic a efectes de finançament de les universitats i 
de les taxes que paguen els estudiants. 

El nivell d’indefinició pel que fa a la normativa i política estatal en relació amb 
l’estructuració de les titulacions és gran, amb divergències importants també 
dins del propi sistema universitari. El bloqueig polític en què ha estat immers 
l’Estat ha produït una situació d’impàs que està dificultant la presa de 
decisions importants amb vista al futur. Això ens obliga a mantenir un criteri 
de prudència, sense caure en cap mena de paràlisi, entenent que la millora 
continuada de la nostra oferta formativa és una de les nostres prioritats 
fonamentals.  

Hi ha una tendència a plantejar els dubtes actuals en termes simplistes: 3 + 2 
o 4 + 1? Aquesta no és la pregunta correcta. A Europa la suma dels dos 
primers cicles (grau i màster) es troba entre 270 i 360 crèdits, amb 
combinacions diverses segons països i àmbits temàtics, entre altres variables. 

La valoració de les tendències actuals als sistemes universitaris mes avançats 
i l’anàlisi del nostre entorn marquen alguns elements importants a considerar: 

- S’està observant i s’intensificarà una diversificació progressiva de 
plantejaments, objectius, lògiques i destinataris de l’oferta formativa 
universitària. 

- Els conceptes de flexibilitat i personalització de la formació guanyen 
protagonisme, lògicament amb intensitats i sentits molt diferents a 
cadascun dels nivells formatius i també amb diferències notables entre 
països i universitats. 

- Això va acompanyat d’un canvi profund en la concepció de la 
docència i l’aprenentatge, amb l’impuls de metodologies actives molt 
lligades a les tecnologies de la informació i la comunicació, i amb la 
perspectiva global de desenvolupar entorns d’aprenentatge rics i 
potents per a l’alumnat.  

Es pot constatar que, malgrat el paraigua homogeneïtzador de l’anterior 
legislació general, tenim a la nostra Universitat un ampli ventall d’elements 
diferencials, en forma d’itineraris, mencions, mínors, dobles titulacions, etc., 
que responen a necessitats també diferents i que són compatibles amb 
diverses formes d’organització dels ensenyaments, tant de grau com de 
màster. 
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Algunes dades referents  
als nostres ensenyaments de 
grau (curs 2015-2016) 

 Existència de mencions en trenta 
titulacions de grau, amb un nombre 
de crèdits i un enfocament força 
variable. Cal citar també la presència 
d’itineraris (sense categoria de 
menció) en altres titulacions. 

 Presència d’assignatures obligatòries 
de pràctiques externes en vint-i-nou 
titulacions, amb un nombre de 
crèdits que oscil·la entre els sis i els 
vuitanta-quatre. També assignatures 
optatives de pràctiques en altres 
titulacions. 

 Treballs de fi de grau amb un nombre 
de crèdits (entre sis i divuit), 
enfocaments i sistemes d’avaluació 
força diferents. 

 Distribució diferenciada de les 
activitats docents en les diverses 
titulacions, amb pesos molt diversos 
de les activitats de caràcter singular 
(pràcticum, TFG) i també de la resta 
d’activitats, no solament en termes 
de contingut dels plans docents sinó 
d’encàrrec docent assignat.  

 Es poden detectar des de fa temps 
tendències força estables pel que fa a 
la demanda i accés a les diferents 
titulacions, amb grans diferències 
entre unes i altres. 

 

...i algunes dades sobre els 
màsters oficials (curs 2015-2016) 

 Predomini evident dels màsters de 
seixanta crèdits (75 % dels casos), per 
sobre dels de noranta (15 %) i dels de 
cent vint (10 %) 

 Estructura interna força variable. Per 
exemple, treballs de fi de màster des de 
sis fins a trenta crèdits (en aquest 
darrer cas, associats a màsters de 
noranta o cent vint crèdits), o 
pràctiques externes obligatòries en 
trenta-quatre casos, amb un nombre de 
crèdits entre sis i trenta.  

 Presència important d’optativitat, amb 
moltes diferències (entre el 0 i el 66 % 
dels crèdits totals són optatius, amb 
noranta-sis màsters amb una optativitat 
igual o superior al 30 % dels crèdits 
totals). En més de cent titulacions el 
percentatge de crèdits obligatoris 
«ordinaris» (excloent els TFM i les 
possibles assignatures obligatòries de 
pràctiques) és inferior al 50 % del total, 
i concretament en setanta-set casos 
aquest percentatge és igual o inferior a 
un terç del total de crèdits.  

 Nombre d’estudiants matriculats molt 
diferent als diversos màsters, amb 
problemes específics per arribar als 
mínims exigits per la Generalitat de 
Catalunya a efectes de programació. 

 Uns criteris d’admissió molt estrictes en 
segons quins casos i molt flexibles en 
d’altres, fins i tot dins d’un mateix àmbit 
d  i   

 

Serà fonamental definir correctament el mapa formatiu en els diferents 
àmbits, distingir clarament el sentit de cada nivell formatiu, i identificar la 
rellevància acadèmica i professional de cada programa, per recuperar el 
concepte de ciclicitat, que sempre ha estat present en la nostra estructura de 
titulacions. Tenim diferents instruments i hem d’utilitzar-los en funció de la 
nostra autonomia. Aquests mapes formatius seran el referent bàsic per a la 
programació de titulacions a curt i mitjà termini. 
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És important situar qualsevol anàlisi i debat sobre titulacions en els 
paràmetres actuals. El grau és el primer nivell de formació universitària, i cal 
plantejar-ne les característiques en el marc d’una discussió global de l’oferta 
formativa en cada camp temàtic. Qualsevol comparació dels graus actuals o 
futurs amb les antigues llicenciatures és com a mínim problemàtica. Cal 
recordar, per exemple, que les antigues llicenciatures comprenien dos cicles, 
sovint amb elements diferencials remarcables. També ha perdut sentit la 
distinció entre diplomatures i llicenciatures: en aquest moment els títols de 
grau corresponen al nivell 2 del marc estatal de qualificacions. No es pot 
plantejar una discussió sobre el mapa de titulacions en termes de fa deu o 
vint anys. 

Hi ha moltes raons per pensar que caldrà treballar de manera especial el 
nivell de màster: la seva importància estratègica i de visibilitat, el seu paper 
central en la internacionalització dels nostres ensenyaments, el fet de no 
haver assolit els objectius plantejats en el seu dia (entre 10 i 11 % d’estudiants 
de màster, quan la referència plantejada l’any 2009 era del 30 %) i la 
potencialitat a l’hora d’establir sinergies i una oferta formativa atractiva. No 
s’ha pogut tancar tampoc un model prou acurat de finançament dels màsters 
oficials. 

 

 

 

Més enllà de les titulacions de caràcter oficial, la Universitat de Barcelona és 
ara mateix una institució formativa a tots els nivells: formació inicial i 
formació continuada, adreçada a la recerca i a la perspectiva professional, a 
la difusió del coneixement i a l’extensió universitària. La formació al llarg de la 
vida ha de ser el nostre referent central. 

És constatable la tendència a la diversificació de les tipologies de programes 
formatius, modalitats i destinataris (MOOC, SPOC i altres variants, projectes 
formatius en el marc de comunitats de coneixement i innovació, etc.). Això 
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ens aboca necessàriament a un panorama de complexitat creixent, en el qual 
les decisions estratègiques i prioritats com a universitat seran importants i en 
el qual caldrà introduir elements significatius de canvi en la gestió. 

En l’àmbit de la formació continuada, és remarcable el contrast entre la 
importància del tema i la dificultat d’establir una estratègia estable en el 
temps per part de la nostra Universitat. No sempre s’ha delimitat amb 
claredat el paper dels diferents actors implicats, o no s’ha definit tampoc 
prou clarament l’encàrrec concret adreçat a alguns d’aquests actors. 

En el cas específic de l’Institut de Formació Contínua (IL3) s’han produït 
polítiques diferents vinculades als diversos equips rectorals i als diversos 
directors generals. Han coexistit diferents enfocaments, models formatius i 
activitats (propi, comissionista, soci, certificació, corporativa, etc.). S’ha 
produït també una coexistència no sempre clara amb l’oferta procedent de 
les facultats, però també d’instituts i fundacions. La indefinició estratègica al 
llarg del temps i diferents situacions específiques (entrada i sortida de socis, 
presència o no de cursos de formació complementària o de l’ICE, etc.) han 
conduït a una evolució difícil d’interpretar, amb increments o caigudes sovint 
conjunturals del nombre d’estudiants en els diferents models (de formació 
oberta, corporativa o certificador).  

Cal remarcar el paper important que ha tingut des que es va constituir 
l’Agència de Postgrau en l’ordenació del camp de la formació continuada (en 
sentit ampli), en el plantejament de propostes normatives i d’actuacions 
proactives. En un panorama de complexitat creixent caldrà tornar a analitzar 
i tornar a formular-ne l’actuació, considerant les tendències de futur de la 
formació universitària. 

Un dels objectius estratègics del Pla marc UB Horitzó 2020 és «enfortir i 
estendre el compromís de la universitat amb la societat, amb una docència 
de qualitat al servei de l’aprenentatge al llarg de la vida, i amb més 
transferència de coneixements i tecnologia». Aquest objectiu porta implícita 
l’aposta per donar un paper fonamental a la docència de qualitat. Formar 
persones competents en els diferents àmbits en què la Universitat de 
Barcelona està diversificada, amb una formació que els doni eines per a 
l’aprenentatge al llarg de la vida, és un dels objectius cabdals d’aquest 
programa.  

Els informes d’acreditació posen el centre d’interès a assegurar que els 
titulats i titulades siguin competents en tot allò que indica el pla d’estudis. 
Hem de ser conscients que tot i que les competències específiques i 
genèriques figuren de manera detallada en tots els plans d’estudis i de 
manera concreta en totes les matèries, no sempre es treballen 
adequadament i, sobretot, en el cas de les genèriques, no tenim encara un 
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sistema que en permeti l’acreditació. També la vinculació matèries-
assignatures-competències és molt desigual. No s’ha d’anar en la línia de la 
complicació, sinó tot el contrari: cal una simplificació del mapa de 
competències, sempre que calgui, i assegurar que les que quedin incloses es 
puguin treballar realment. 

És perfectament identificable l’evolució de les universitats més importants 
cap a processos de docència i aprenentatge més actius, amb el protagonisme 
bàsic de l’alumnat i un paper fonamental (però que cal perfilar correctament) 
de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les universitats 
intensives en recerca, com és el cas de les integrades a la LERU, són molt 
proactives en aquesta qüestió, a partir de la idea del caràcter innovador del 
conjunt de l’acció universitària, no solament de la recerca. 

 

 

Nombre de Grups d’Innovació Docent (GID)reconeguts i  
nombre de Projectes d’Innovació Docent (PID) distribuïts per centres. 

Font: web del PMID. Dades corresponents a juliol de 2016. 

 

Durant molts anys el professorat de la nostra Universitat ha fet un gran 
esforç per elevar el nostre nivell en recerca i docència, sovint en situacions de 
precarietat o d’incertesa. És important incentivar el professorat per mantenir 
i millorar els estàndards de qualitat en docència i plantejar un reconeixement 
adequat del conjunt de la seva activitat, més encara quan proposa millores o 
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canvis significatius en la docència. Això passa, entre altres qüestions, per una 
revisió de la normativa i dels criteris del Pla de dedicació acadèmica que vagi 
en aquesta direcció. 

 

5.2 Objectius i línies d’acció 
 

Objectiu 5#1. Definir un marc conceptual, funcional i organitzatiu clar i 
flexible que ens permeti progressar amb seguretat en les diferents línies 
de treball que ens cal potenciar 

 

Objectius específics 

a) Potenciar una evolució del nostre mapa de titulacions d’acord amb 
les grans tendències dels sistemes universitaris i les necessitats 
socials detectades. 

b) Garantir el caràcter integral del disseny de titulacions noves, sense 
separar què, com i amb quins recursos. 

c) Permetre que l’estudiant estableixi currículums formatius atractius, 
respectant la coherència acadèmica i les característiques de cada 
nivell formatiu. Recuperar amb força el concepte de ciclicitat. 

Accions 

 Avançar de manera planificada en l’establiment d’un mapa formatiu global 1.
per centres i àmbits, incloent-hi titulacions de grau, màster oficial i, si és 
adequat, títols propis estratègics, en aquest darrer cas incorporant-hi 
condicions particulars per a professorat i estudiants (tractament de la 
dedicació, condicions econòmiques, etc.), tot plegat amb l’especificació 
dels itineraris possibles. Establir els nivells d’estabilitat i flexibilitat 
adequats en cada cas, amb tendència cap a la flexibilització o fins i tot 
modularització del nivell de postgrau, quan convingui.  

 Plantejar un abordatge integral en el disseny de titulacions noves, 2.
incloent-hi les consideracions estructurals i de continguts, però també la 
relació amb el conjunt del mapa formatiu de centre i àmbit, els objectius i 
competències que s’han d’adquirir, i el model de docència i aprenentatge 
que cal aplicar. Totes aquestes variables definiran l’anàlisi dels recursos 
necessaris per a la titulació, que hauran de ser suficients per 
desenvolupar-los en els termes necessaris de qualitat. 
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 Determinar de manera central els criteris generals per a aquest procés, 3.
ajustant la temporalitat a una planificació racional i acordada amb els 
centres. De manera central s’establiran els criteris acadèmics generals que 
cal aplicar, incloent els objectius bàsics de cada nivell formatiu, des de la 
perspectiva de donar el màxim sentit al concepte de ciclicitat. 

 Definir amb claredat el concepte de mòdul com a element funcional 4.
complementari a les unitats formatives més estructurals (matèria i 
assignatura) i valorar acuradament el possible paper en l’establiment 
d’itineraris formatius per a l’alumnat. La idea de mòdul està plantejada des 
de fa anys, però no s’han explorat amb profunditat les grans potencialitats 
que té. 

 Caldrà posar èmfasi en la idea de durada real de les titulacions, i no 5.
únicament en la durada teòrica o nominal. Les dades referents a aquesta 
qüestió han de servir per valorar l’adequació entre continguts, objectius i 
volum d’activitats a cada titulació. També serveixen de base per definir 
itineraris coherents a temps parcial i per reforçar altres mesures de suport 
als estudiants a temps parcial, que ja existeixen en alguns centres. Això ha 
de servir per aconseguir una millora del rendiment acadèmic i per 
combatre l’abandonament, especialment a primer curs, un fenomen 
àmpliament estudiat i del qual coneixem els factors principals.  

 Flexibilitzar el sistema de reconeixement d’activitats per estimular la 6.
participació dels estudiants en programes d’intercanvi i en cursos de 
formació, més enllà de la docència reglada, i també per afavorir 
l’aproximació a la nostra oferta formativa, sobretot de postgrau, de 
persones que ja estan desenvolupant una carrera professional. 

 A partir de l’ampli cabal de dades disponibles, tant pròpies com 7.
provinents dels processos de seguiment i acreditació, dissenyar un pla 
d’actuació acadèmica per a cadascun dels centres (en el marc d’un pla 
més global quan calgui), que serà referent central per a les actuacions 
relatives a l’evolució de l’oferta acadèmica i al finançament, incloent-hi el 
contracte programa academicodocent. 

 Des d’una perspectiva més directament relacionada amb la docència i 8.
l’aprenentatge, facilitar el desenvolupament de projectes educatius de 
centre, com ja s’ha fet en alguns casos, de manera que en cadascun es 
determini la política interna a seguir a partir dels objectius de les diferents 
titulacions i tenint en compte les característiques pròpies de professorat i 
alumnat. 

 Establir un model de càlcul de recursos per a les titulacions que inclogui 9.
específicament les necessitats derivades del model de docència i 
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aprenentatge que s’estableixi en cada cas, prenent com a punt de partida 
i referència l’anàlisi (ja realitzada) de les hores de docència (GR@D i PDA) 
vinculades a les titulacions actuals i a les diferents activitats incloses en 
els plans docents. 

Molt esquemàticament, els elements bàsics són els següents: 

 

 

Cal remarcar dos principis fonamentals en aquest apartat: 

 No es farà cap canvi que impliqui que un estudiant, per obtenir un 
recorregut acadèmic similar, vegi incrementat l’esforç econòmic. 

 Es preservarà el valor de la formació universitària: no es pot acceptar 
cap política destinada a devaluar els títols universitaris. Una cosa 
diferent és entendre que el marc global de titulacions ha canviat. Cal 
preservar la coherència acadèmica («validesa interna») i assolir el 
reconeixement extern, professional i social («validesa externa»). 

 

Objectiu 5#2. Reforçar el suport als protagonistes del procés formatiu 

 

Accions amb centres i departaments 

 Coordinar i, en allò que calgui, tornar a formular les actuacions 1.
d’informació, suport i gestió de processos de l’Agència de Polítiques i de 
Qualitat i del Gabinet Tècnic del Rectorat, entre d’altres, i incloure-hi, a 
més, la nova Oficina Tècnica de Serveis i Projectes Docents. 

 Gestionar de manera sistemàtica i integrada els mecanismes de suport i 2.
seguiment dels projectes de caràcter acadèmic i docent dels centres, pel 
que fa tant al disseny de titulacions noves com al seu desplegament i els 
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processos de docència i aprenentatge. Els recursos actualment 
disponibles es poden utilitzar de manera més eficaç i coordinada si 
plantegem una gestió basada en projectes concrets, identificats i 
acordats. 

 Continuar i accelerar el desenvolupament del projecte GIAD-Minerva per 3.
aconseguir una aplicació de gestió integral academicodocent, amb la 
dotació pressupostària i de personal necessàries. Això haurà d’incloure 
una interacció profunda amb els centres per incorporar correctament la 
diversitat de situacions existents a la nostra Universitat. Entre altres 
qüestions, aquesta aplicació haurà d’incorporar, de manera actualitzada, 
les funcions de GIGA i GR@D. 

 En el marc de la reestructuració tecnicoadministrativa abordada 4.
actualment, reforçar els elements de suport de proximitat als centres i 
departaments, no solament a efectes de gestió de processos acadèmics 
ordinaris, sinó de suport a les tasques que implica el disseny i l’articulació 
de titulacions noves.  

Accions amb professorat i personal de suport a la docència 

 Facilitar i reconèixer el treball en equips docents. Vertebrar la docència al 5.
voltant d’equips docents formats per professorat amb funcions que en 
determinats moments poden ser diferents. Aquesta és una realitat 
existent a diferents centres i que cal potenciar. Es tracta de considerar la 
feina que comporta la docència d’una assignatura de manera global i 
possibilitar, quan calgui, una distribució asimètrica de les tasques que fan 
el professorat i els ajudants que participen en les assignatures. Aquest 
model pren més sentit encara quan es parla de metodologies híbrides, en 
què una part important de la docència es fa virtualment. Això implica fer 
una anàlisi profunda de la dedicació del professorat i veure com es pot 
imbricar en el GR@D i el PDA. Convé reforçar el concepte d’equips 
docents consolidats. 

 Malgrat que l’experiència dels assistents docents no ha estat sempre 6.
satisfactòria, té molt de sentit plantejar-se l’existència de personal de 
suport a la docència proper als departaments i a les assignatures, més 
encara considerant l’increment que han experimentat les tasques del 
professorat i les necessitats que es poden derivar del replantejament 
d’alguns aspectes de la docència. Cal definir, doncs, una figura 
reformulada d’assistent docent o similar, la qual, amb tasques ben 
delimitades i integrada en la dinàmica dels equips docents de les diferents 
assignatures, pot ser considerablement útil. D’altra banda, això pot 
contribuir a la formació de nou professorat futur i donar sortida a les 
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inquietuds dels estudiants de postgrau i doctorat en relació amb les 
tasques acadèmiques. 

 Mantenir la convocatòria de retenció de talent docent i millorar, sense 7.
modificar sobtadament el plantejament actual, el reconeixement dels 
mèrits docents en les convocatòries de places de professorat. 

 Articular un pla institucional de formació inicial i continuada del 8.
professorat, en consonància amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
i adaptat a les característiques dels estudiants i dels ensenyaments de 
cada facultat. Aquest pla ha de permetre la capacitació continuada en 
metodologies docents, noves tecnologies, habilitats de comunicació, 
atenció a estudiants amb necessitats especials, etc. La incorporació de les 
tecnologies digitals a l’aula és un fet, però ara per ara és només la bona 
voluntat i l’entusiasme d’alguns professors el que permet aplicar-los dins i 
fora de l’aula. Cal fer atenció a aquestes eines i dissenyar activitats de 
formació docent adreçades a millorar la qualitat de l’ensenyament en 
aquests nous contextos. En particular, cal actuar sobre el pla de formació 
de professorat novell amb l’ampliació de les places per contribuir així a 
impulsar la carrera acadèmica. 

 Revisar el reconeixement de l’activitat docent i de tot allò relacionat que 9.
es fa per a la promoció de la Universitat de Barcelona. Cal revisar i 
modificar el PDA en consonància, com a mínim, amb els punts següents: 

 Ara que tenim l’experiència de tot el cicle dels graus i màsters, és el 
moment de revisar i establir noves pautes per reconèixer l’activitat del 
professorat en les tasques de tutorització i d’avaluació dels TFG i TFM. 

 Així mateix, ara per ara no hi ha establert un bon sistema de 
reconeixement de les tasques docents que es desenvolupen en les 
assignatures de Pràctiques Externes, Pràctiques Tutelades i 
Pràcticums. Cal tenir present el professorat tutor a la Universitat, el 
tutor a l’empresa i l’empresa pròpiament dita. Cal estudiar bé la 
manera de reconèixer la participació en cada cas, amb el benentès que 
no podrà ser un sistema uniforme, tot i que es poden donar pautes 
generals que facilitin el desenvolupament del sistema en el si de cada 
facultat o ensenyament. 

 Preveure en el Pla de dedicació acadèmica totes les tasques de 
caràcter acadèmic que fa el professorat i que no formen part de la 
docència reglada: activitats adreçades a estudiants de secundària, a 
activitats de difusió de caràcter divulgatiu, a aules de formació diversa 
i a la preparació de MOOC o cursos similars, entre d’altres. 
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 Recollir de manera adequada les activitats docents no presencials que 
es duen a terme i oferir elements de flexibilitat a l’hora d’organitzar-se 
en forma d’equips docents amb funcions especialitzades o rotatòries. 

 Revisar el procés d’avaluació docent del professorat en la línia ja iniciada, 10.
de manera que acabi constituint un sistema que permeti diferenciar de 
manera fiable diferents graus en el desenvolupament del currículum 
docent del professorat, la qualitat de la tasca docent, etc. La consolidació 
definitiva d’aquest procés passa també per assegurar el millor 
funcionament possible del sistema d’enquestes sobre l’acció docent del 
professorat, que actualment mostra febleses i en determinats casos posa 
en dubte la seva fiabilitat. 

 Incrementar progressivament les funcionalitats de la Carpeta Docent del 11.
Professorat de manera que, a més d’incloure tota la informació rellevant, 
sigui també una eina de suport per a determinades tasques vinculades 
amb la funció docent. 

Accions amb estudiants 

 Considerant que qualsevol possible element de flexibilitat curricular 12.
implica també un increment de la complexitat, serà necessari millorar o 
reforçar substancialment alguns elements d’informació a l’estudiant, i 
impulsar sense complexos una orientació adreçada al destinatari de la 
informació, és a dir, als diferents perfils de persones que poden estar 
interessades en la nostra oferta formativa. 

 Desenvolupar accions d’ajuda específiques per a estudiants del primer 13.
curs dels graus. El primer any dels estudis és crític i els joves que 
s’incorporen al sistema universitari no sempre tenen la cultura 
d’aprenentatge que actualment es requereix. És el moment d’adquirir les 
competències necessàries per al bon rendiment acadèmic i de treballar la 
implicació en la vida universitària en general. 

 Més globalment, desenvolupar un pla d’acció tutorial marc per a la 14.
Universitat de Barcelona, perquè els centres o les titulacions que no en 
disposin tinguin una guia per desplegar el programa propi. A més del 
tema dels estudiants de primer curs, caldrà desenvolupar accions 
específiques per a estudiants amb necessitats especials: estudiants amb 
discapacitats, esportistes d’elit i estudiants excel·lents, entre d’altres. És 
fonamental que els PAT siguin percebuts com a eines útils per a l’alumnat 
en el seu procés formatiu. Això fa necessari un replantejament profund 
que els lligui amb aspectes com ara l’adquisició de competències per 
l’estudiant, per exemple. 
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 Potenciar estructures de comunicació amb i entre els estudiants, com ara 15.
l’Observatori de l’Estudiant, i aprofitar-les per obtenir una retroacció 
constant sobre com s’esdevé el procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, 
es facilitarà la detecció de problemes en l’entorn d’ensenyament i 
aprenentatge, i es podrà treballar de manera més eficaç per resoldre’ls. 

 Potenciar la relació entre la universitat i l’ensenyament secundari. 16.
Desenvolupar programes específics per poder identificar els bons 
estudiants i així acostar el talent jove a la Universitat de Barcelona, i donar 
suport a les iniciatives ja existents i fer-les més visibles com a programa. 
Aquesta acció obliga a incrementar la proposta d’activitats adreçades a 
estudiants de secundària i de cicles formatius de grau superior, i a 
dissenyar un programa d’activitats adreçades a professorat de 
l’ensenyament secundari. Serà important també desenvolupar productes 
destinats específicament a estudiants de secundària, en format MOOC o 
similar. 

 

Objectiu 5#3. Refermar i potenciar la qualitat dels programes formatius i 
del procés de docència i aprenentatge. La qualitat docent com a part de 
la marca UB  

 

Objectius específics 

a) Afavorir l’evolució dels models docents i actuals de la nostra 
Universitat en la línia de l’impuls de metodologies actives que posin 
l’èmfasi en l’aprenentatge dels estudiants. 

b) Posar en valor la qualitat de l’activitat docent del professorat 
integrant aquesta tasca en el sistema d’assegurament de la qualitat 
i mostrant a la societat que la docència és un dels pilars de la 
Universitat de Barcelona. 

c) Desenvolupar els aspectes docents i d’aprenentatge més 
relacionats amb la incorporació dels titulats i titulades al món 
laboral. 

d) Utilitzar el nostre potencial com a universitat intensiva en recerca 
com a element de millora i innovació de la nostra docència, 
reforçant la transmissió de coneixements i l’adquisició d’habilitats 
de recerca, i atenent a les diferències entre nivells formatius. 
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Accions 

 Aprofitar al màxim el caràcter de la Universitat de Barcelona com a 1.
universitat intensiva en recerca per introduir nous elements de qualitat a 
la docència i a l’aprenentatge. Establir un programa Nexus de relació 
entre la recerca i la docència, adaptat a la situació dels diferents àmbits 
temàtics i dels diversos nivells formatius, en la línia de la discussió i 
intercanvi d’experiències que actualment s’està produint en el marc de la 
LERU. Cal, en particular, valorar la rellevància de certes habilitats de 
recerca no solament per a una carrera científica sinó en l’àmbit 
professional. 

 Incrementar el suport a la gran tasca de millora i innovació docent que 2.
porta a terme una bona part del professorat de la Universitat de 
Barcelona a través de la sistematització de les accions de suport, prenent 
com a punt de partida el concepte de projecte docent (sigui de millora o 
d’innovació) i a iniciativa dels centres, departaments, grup d’innovació, 
equips docents, coordinadors d’assignatura, etc. En la gestió de projectes 
docents i l’aportació sistemàtica de recursos, hi ha de tenir un paper 
fonamental la nova Oficina Tècnica de Suport i Projectes Docents, que 
necessitarà consolidació i creixement. 

 Millorar la visibilitat de la feina que es fa des dels grups d’innovació 3.
docent, a través del Programa de Millora i Innovació Docent, que cal 
mantenir. Més en general, incrementar la visibilitat i la incidència de les 
experiències i bones pràctiques realitzades a la nostra Universitat, 
coordinant i sistematitzant les diferents fonts d’informació en el marc del 
Portal de Docència, incloent-hi continguts basats en el format de revista 
electrònica, i fomentant la comunicació entre nuclis de professorat que 
treballen temes relacionats. 

 Visibilitzar externament la docència i la qualitat docent com un dels punts 4.
estratègics de la Universitat de Barcelona. Els mitjans de comunicació es 
fan ressò de la recerca que es fa, però no es coneix prou bé l’esforç en els 
aspectes docents. Cal difondre més i millor tot el que es fa en aquest 
sentit. 

 Incrementar la disponibilitat d’eines informatives útils per a professorat i 5.
tècnics, en la línia dels nous webs sobre metodologies actives basades en 
les TIC i sobre competències, inclosos al Portal de Docència. 

 Desenvolupar les competències genèriques com a base de la visió i el 6.
pensament crítics i independent dels nostres estudiants. Identificar les 
habilitats i les competències professionalitzadores que ajudin els titulats a 
incorporar-se al món laboral, de manera que puguin ocupar llocs de 
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treball del màxim nivell. Simplificar i reestructurar el mapa de 
competències de cada titulació, actualment molt desigual i de vegades 
dispers. Desenvolupar un sistema d’acreditació de competències 
complementari a l’expedient acadèmic. 

 Estendre les pràctiques externes a tota la comunitat universitària. 7.
Actualment la gran majoria de graus i màsters ofereixen la possibilitat de 
portar a terme estades pràctiques en institucions i empreses, però una 
part important d’aquesta oferta no és universal, sinó que s’ofereix sota el 
format d’assignatures optatives. Cal treballar amb el teixit empresarial i 
institucional per promoure nous convenis marc de pràctiques, incrementar 
el nombre de tutors interns i externs, i estudiar en profunditat, sempre 
que sigui convenient, altres modalitats, com ara la de formació dual. 

 Potenciar l’aplicació dels estàndards de qualitat en els processos 8.
relacionats amb les activitats docents i d’aprenentatge. Cal fer arribar la 
cultura de la qualitat a tots els agents que participen en el tàndem 
docència-aprenentatge. Aquí s’inclou el professorat, l’alumnat i les 
diferents àrees de gestió implicades en processos acadèmics. Només a 
partir del convenciment que els sistemes de garantia de la qualitat donen 
lloc a una millora de les activitats associades podrem desenvolupar 
realment un programa de qualitat. En aquest sentit, hi té un paper cabdal 
l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona. 

 Impulsar, atenent a les diferents característiques de cada nivell formatiu, 9.
la incorporació de l’aprenentatge híbrid (blended learning) com a 
metodologia docent pròpia dels ensenyaments presencials. La LERU, en el 
seu document de 2014 sobre aprenentatge en línia4 planteja a les 
universitats la importància de desenvolupar estratègies innovadores per 

4 LERU. Online learning at research-intensive universities 
(http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP16__Online_Learning_at_RIUs_final.pdf). 

Font: web de la UB. Dades extretes el juliol de 2016 
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consolidar l’aprenentatge virtual de qualitat. La Universitat de Barcelona 
és i ha de continuar sent una universitat clarament presencial, però alhora 
compromesa amb les noves tecnologies i amb metodologies docents que 
van molt més enllà de les activitats plantejades a l’aula. 

La incorporació d’activitats en entorns virtuals, com també d’activitats en 
campus però fora de l’aula, permet la flexibilització de l’aprenentatge, 
l’increment d’oportunitats i vies de comunicació entre l’alumnat i el 
professorat —que cal reglar—, i la millora de les possibilitats de seguiment 
de les tasques dels estudiants. Un model mixt ben dissenyat facilita 
l’aprenentatge actiu, en el qual l’estudiant assumeix el seu propi procés de 
formació, però necessita un conjunt de mecanismes de suport i els 
reconeixements que s’han esmentat en apartats anteriors. 

 

Objectiu 5#4. Potenciar el caràcter de la Universitat de Barcelona com a 
institució formativa global 

 

Objectius específics 

a) Respondre a la necessitat de formació al llarg de la vida. 

b) Diversificar els destinataris de l’oferta de la Universitat de 
Barcelona i progressar en la internacionalització dels nostres 
programes. 

c) Definir i desenvolupar una política identificable i estable en relació 
amb la formació continuada. 

Accions 

 Potenciar els nous formats i modalitats formatives (MOOC, SPOC, cursos 1.
de curta durada, etc.) tant en el sentit de difusió del coneixement com en 
la seva utilitat com a elements complementaris en el marc de titulacions 
reglades. 

 Potenciar la nostra presència en les iniciatives i convocatòries de 2.
projectes formatius, com s’ha començat a fer en el marc de la comunitat 
de coneixement i innovació (KIC) vinculada a la iniciativa EIT-Health, i 
reforçar els elements de gestió necessaris per fer més fàcil incorporar-se a 
aquest tipus d’iniciatives. 

 Desenvolupar el portafolis de l’estudiant com a instrument per recollir 3.
totes les seves activitats formatives (no únicament les reglades), oferint-
los així una experiència integral de l’estada a la nostra Universitat i la 
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possibilitat de disposar fàcilment del conjunt de la informació rellevant. 
Cal assegurar el manteniment del contacte amb els titulats i titulades a 
partir d’una oferta de formació i serveis adaptada a les seves necessitats. 

 Intensificar el contacte amb el nostre entorn social per potenciar el nostre 4.
rol com aportadors de solucions formatives (també d’altre tipus), amb la 
interlocució especial amb l’àmbit metropolità. 

 Ampliar i millorar els programes de formació no reglats adreçats a la 5.
societat en general, com ara la Universitat de l’Experiència o Els Juliols, i 
impulsar iniciatives noves per acostar a la societat el coneixement i 
l’experiència que sorgeix de la Universitat de Barcelona. 

 Expandir les oportunitats d’estudi a escala internacional, no tan sols en el 6.
marc de programes d’intercanvi sinó també a partir de l’oferta d’altres 
tipus de cursos, en la línia de les escoles d’estiu, per exemple. En aquest 
punt, és important aprofitar la potencialitat de les noves eines didàctiques 
que ens ofereix la tecnologia de la informació i la comunicació, i establir 
mòduls o cursos a distància d’abast internacional utilitzant a fons els nous 
formats existents. 

 Pel que fa a les operacions d’internacionalització relatives a titulacions 7.
oficials a distància, cal revisar el contingut i el desenvolupament de 
l’acord que ha donat lloc a l’UNIBA, protegint l’ús de la marca UB, 
racionalitzant el procés de comercialització, garantint el benefici i el 
retorn cap a la Universitat, i descartant qualsevol pretensió d‘exclusivitat 
per l’UNIBA en la planificació de títols oficials a distància. Igualment caldrà 
incrementar el retorn econòmic cap a les facultats implicades, que haurà 
de ser entorn del 40 % dels beneficis obtinguts, i dedicar la resta a 
programes o actuacions en l’àmbit de la internacionalització i la millora de 
la docència. 

 Desenvolupar un programa d’aprenentatge de servei. Establir un bon 8.
sistema de relacions amb els agents socials de la nostra comunitat per 
dissenyar plans formatius que combinin l’aprenentatge amb el servei a la 
societat. Cal treballar per implicar més els estudiants en la societat, no tan 
sols a través dels programes de voluntariat, que ja existeixen i que cal 
mantenir, sinó també aprofitant el coneixement i el propi procés 
d’aprenentatge posant-lo al servei de la societat. En definitiva, impulsar 
metodologies que combinin l’aprenentatge acadèmic amb el servei a la 
comunitat. 

 En l’àmbit «clàssic» de la formació continuada, delimitar de manera més 9.
precisa el paper dels diferents actors (centres, instituts, Grup UB, etc.), 
prenent com a referència les distincions actualment més rellevants en 
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aquest camp (formació vinculada a recerca, professionalitzadora, oberta 
versus in company, etc.), deixant clar el paper absolutament determinant 
de les facultats en els grans paquets formatius i valorant la situació 
diferencial dels diversos àmbits temàtics. Igualment caldrà fer transparent 
la destinació dels beneficis que obtingui la Universitat de Barcelona de 
manera central per aquest concepte i la reinversió corresponent. 

 Determinar de manera més precisa el paper de l’Institut de Formació 10.
Contínua (IL3), definir quin és l‘encàrrec que li fa la Universitat de 
Barcelona (centrat en determinades tipologies formatives i en la provisió 
de serveis), assegurar una interlocució acadèmica eficaç i establir-ne una 
doble dependència, per una part de l’àmbit econòmic (Grup UB) a efectes 
de control econòmic i per una altra de l’àmbit acadèmic, per assegurar la 
coherència d’actuacions. 

 Definir, en relació amb el punt anterior, quins tipus de serveis es podrien 11.
beneficiar especialment de l’actuació de l’IL3 i establir-ne les condicions 
d’utilització, a partir de les experiències dutes a termes i l’expertesa 
aconseguida (estudis de mercat, formació a distància, atenció als 
estudiants estrangers, Talent Hub, etc.). 

 Dissenyar i executar l’evolució de l’actual Agència de Postgrau per donar 12.
una resposta eficaç com a mínim a dues necessitats. D’una banda, una 
funció reguladora (que caldrà definir acuradament, respectant la 
procedència i responsabilitat de les diferents iniciatives) del conjunt de 
l’oferta formativa no reglada de la Universitat de Barcelona i el seu Grup, 
als efectes de centralització de la informació (que és el pas previ 
indispensable a una difusió adequada), de valoració de la coherència 
global i de les possibilitats d’interacció o potenciació mútues. D’altra 
banda, la cerca d’actuacions i oportunitats per potenciar la 
internacionalització de la nostra oferta formativa, que necessita una 
actuació sistemàtica basada en l’experiència adquirida des de fa anys. 
Com una de les primeres accions, s’impulsarà, a partir d’un programa 
específic en el marc de l’Agència, la comercialització de l’oferta de títols 
propis cap a l’Amèrica Llatina. 
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6    LA RECERCA CIENTÍFICA I LA 

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I 
CONEIXEMENT                     

 

 

Una universitat internacional i intensiva en recerca, compromesa 
amb l’ètica i la integritat 
 

En els darrers anys, la Universitat de Barcelona ha disposat d’una 
organització en què tant la política de transferència i d’innovació com la 
promoció de l’emprenedoria formaven part d’una de les grans àrees de la 
Universitat: Recerca i Transferència. Aquesta àrea ha estat dirigida des del 
Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència, en col·laboració tant amb 
el Vicerectorat de Política Científica, el qual tenia, entre d’altres, la 
responsabilitat del doctorat, com amb el Vicerectorat de Política 
Internacional, en particular pel que fa al desplegament de la participació de la 
Universitat de Barcelona en projectes com ara la LERU. 

Tot i que en teoria hauria d’afavorir-ne la coordinació, en realitat la direcció 
conjunta de la gestió i les polítiques de recerca i de les de transferència i 
innovació, condueix a una manca d’efectivitat a causa de l’enorme 
complexitat dels programes, els instruments i les estructures que hi ha 
implicades. Per això, la proposta que es presenta incorpora una 
reorganització d’aquesta àrea. En primer lloc, se separa la direcció dels 
àmbits de recerca i transferència-innovació en dos vicerectorats diferenciats: 
Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Transferència, Innovació i 
Emprenedoria. 

El Vicerectorat de Política Científica tindrà entre les seves funcions la 
promoció de la recerca en els àmbits de les humanitats i les ciències socials, 
l’economia i l’empresa, el dret i l’educació. Finalment, la importància del 
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doctorat i de la promoció d’una Escola de Doctorat de la Universitat de 
Barcelona, a més del seu reconeixement internacional, aconsellen que, tal 
com ha estat discutit a l’Associació Europea d’Universitats i en alguns 
programes europeus com ara PRIDE, s’estructuri dins el Vicerectorat de 
Política Internacional. Aquest canvi permetrà fer una atenció especial a la 
consolidació de l’Escola de Doctorat, amb les modificacions que siguin 
necessàries, a la internacionalització dels investigadors en formació i a la 
professionalització del gestors de l’educació doctoral. 

En aquest model organitzatiu de la recerca, les peces cabdals del 
Vicerectorat de Recerca són l’Oficina de Gestió de la Recerca (OGR) i els 
Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB), que agrupen els centres de la 
Universitat de Barcelona que donen suport a la recerca. Aquest vicerectorat 
haurà de coordinar-se organitzativament i pel que fa a representació amb la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en aquells temes de recerca en 
què estiguin relacionats els hospitals universitaris i els instituts de recerca 
biomèdica participats.  

El Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria, a més de la 
supervisió funcional i política de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), la 
Fundació Josep Finestres (FJF) i el Parc Científic de Barcelona (PCB), tindrà 
el repte de la promoció de l’emprenedoria, en les seves diferents formes i 
modalitats a tots els campus i disciplines per mitjà de la coordinació del 
Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE). 

Pel que fa al Vicerectorat de Política Científica, a banda de les seves 
responsabilitats estatutàries pel que fa a grans directius, prospectiva i anàlisi 
en el camp de la recerca, per a les quals es coordinarà amb la resta de 
vicerectorats de l’àrea i amb l’OGR i el CRAI, i de les tasques específiques de 
promoció de la recerca en els àmbits assenyalats, tindrà al seu càrrec la 
supervisió del desplegament del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. 

Finalment, el Vicerectorat de Política Internacional i Doctorat haurà de 
coordinar les polítiques de recerca amb les polítiques internacionals, amb el 
suport de l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR), i les 
polítiques docents internacionals amb l’Àrea Docent de la Universitat de 
Barcelona, especialment la política de mobilitat. Pel que fa al doctorat, 
presidirà l’Escola de Doctorat, que comptarà amb un director o directora. El 
Vicerectorat de Política Internacional i Doctorat tindrà entre les seves 
funcions la coordinació de la participació de la Universitat de Barcelona en la 
LERU per mitjà d’una direcció de projecte i la representació de la UB en els 
instituts, centres i observatoris.  
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6.1 Antecedents i situació 
 
Quan parlem de la recerca del sistema universitari hem de tenir molt present 
el canvi de tendència que va tenir lloc a Espanya a l’inici de la crisi 
econòmica, ja que veníem d’una etapa positiva de creixements iniciada l’any 
2005 i que es desaccelera l’any 2008 amb l’inici real, que no polític, de la crisi 
socioeconòmica. La influència de la crisi en tot el sistema es pot veure 
àmpliament al document publicat per l’Alianza4Universidades amb el nom 
Informe IUNE 2016 Actividad Investigadora de la Universidad Española, que 
analitza el període 2005-2014. En aquesta etapa es pot observar una caiguda 
de la despesa en R+D per investigador del 6,7 % entre el 2008 i el 2014, 
concretament dels 112.240 € als 104.890 €, i una caiguda del nombre 
d’investigadors del 10,2 % el 2014 en relació amb el 2010. 

La caiguda de la despesa en R+D contrasta amb el manteniment dels 
indicadors de productivitat científica, fet que indica que les universitats 
compensen la pèrdua de finançament amb una major dedicació personal per 
treure el màxim profit de la situació viscuda. Catalunya és en aquest sentit 
capdavantera a l’Estat: 

 

Evolució del nombre de publicacions de les 4 comunitats autònomes més productives 

 
 Font: IUNE 2016 
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Dins de Catalunya, i pel que fa al volum de publicacions científiques, la UB 
manté una clara posició de lideratge: 

Evolució del nombre de publicacions de les cinc universitats més productives 2005-2014

 
Font: Web of Science (Elaboració IUNE) 

Ara bé, la posició de la UB ja no és de lideratge absolut quan el que s’analitza 
és la producció per professor. Tot i trobar-se al grup capdavanter de l’Estat, 
d’acord amb els indicadors del 2014 (els darrers disponibles), la universitat 
més productiva de l’Estat segons el nombre de publicacions/professor va ser 
la UPF, amb un 3,81, seguida de la UAB amb un 2,66; mentre que la UB només 
va arribar en tercera posició, amb un 2,20.5 Certament, la UB ha millorat de 
manera notable i sostinguda des de l’any 2005, quan només obtenia un 0,91, 
ja que ha passat de quarta a tercera posició i des del 2011 ha anat reduint la 
distància amb la segona posició, però la seva estructura de PDI la penalitza 
en aquest indicador. 

La competitivitat de la Universitat de Barcelona en recerca també es mesura 
pel nombre de projectes obtinguts en convocatòries competitives dels plans 
estatals o dels programes marc Horitzó 2020. A la figura següent es pot 
observar el bon nivell de competitivitat de la UB en els plans estatals. Veiem 

5 IUNE 2016. Producción científica anual de las universidades por profesor 
(http://www.iune.es/es_ES/actividad-cientifica/publicaciones-por-profesor). 
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que és la primera universitat en nombre de projectes captats, un èxit que no 
es repeteix en els projectes europeus i en l’Horitzó 2020. 

Nombre total de projectes de PN, PM-UE i Horitzó 2020

 

 Font: MINECO-CDTI i IUNE 

 
Aquestes dades posen de manifest el paper que hauria de tenir la Universitat 
de Barcelona com a actor de referència en el desenvolupament del Pacte 
Nacional de la Recerca i Innovació (2008-2020) de la Generalitat de 
Catalunya. 

A pesar que la Universitat de Barcelona està posicionada aproximadament en 
el lloc 125 del món com a valor mitjà de la posició que ocupa en els principals 
rànquings internacionals i que la següent es troba en el lloc 185 (UAB), la 
situació de la recerca avui, resultat d’anys de retallades estatals en R+D i 
d’una mala política de professorat, amb normes i limitacions contràries al 
relleu generacional necessari en una universitat envellida com la UB, és 
preocupant. En els indicadors de recerca de la UB de 2014 podem veure com 
els 62,7 M€ de recursos captats en recerca i transferència representen una 
forta disminució, si mirem la situació evolutiva i els cicles del programa marc 
de la UE (PM UE). Així, dels 74,3 M€ del 2011, es va passar als 56,8 i 54,7 del 
2012 i 2013, fet que comporta una caiguda de finançament d’una part 
important de grups i una caiguda dels fons institucionals per al seu 
manteniment (overheads). Potser queda més clara la situació si mirem com 
disminueix l’esforç del finançament estatal de la recerca, que venia de 
52,1 M€ el 2011 i 41,7 el 2013 i que va arribar finalment als 23 M€ el 2014. Cal 
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considerar que dels 62,7 M€ del 2014, uns 11,7 M€ provenen de l’FBG i 
18,6 M€ són captats per professors de la UB en centres de recerca externs. 
Aquestes dades indiquen com els investigadors de la UB adscrits a centres 
CERCA finançats per la Generalitat han aguantat millor la disminució de 
finançament competitiu. 

No obstant aquesta caiguda, s’observa que la productivitat en tesis i 
publicacions es manté, segurament com a resultat d’activitats realitzades els 
anys anteriors i de l’esforç del PDI per tal de compensar parcialment la 
manca de finançament propi a través de col·laboracions externes. El resultat 
d’aquest fet sobre l’economia de la UB, en l’apartat de recerca, es visualitza 
en la caiguda de la facturació de la prestació de serveis de les nostres unitats 
científiques i tecnològiques. Així, el 2014 es van facturar 3,6 M€, cosa que 
representa un 10,5 % menys que el 2013. D’aquesta quantitat, 2,5 M€ 
corresponen a instrumentació; 1 M€, a estabularis i la resta, a protecció 
radiològica. Cal tenir present que els CCiT-UB i els estabularis, 
independentment del servei final, tenen un elevat cost estructural de 
personal i manteniment d’equips i seguretat. 

D’altra banda, la suma de l’envelliment de la plantilla, la precarització de 
l’entrada a la carrera científica, la fuga de talent per la manca de creixement 
de les plantilles i la baixa actuació en beques i ajuts de doctorat i 
postdoctorats, fa que la projecció de la situació actual a uns anys vista activi 
totes les alarmes. Segurament, aquesta situació és greu a la UB pel seu 
envelliment natural, però hauria de preocupar també la resta d’universitats 
públiques catalanes fins al punt d’obrir una mesa de negociació amb la 
Generalitat de Catalunya per analitzar el futur de la recerca a la universitat i 
determinar les mesures a prendre, si és que es vol tenir un sistema 
universitari homologable amb els països europeus de referència política i 
econòmica. 

A més, en l’actual situació econòmica que ja s’arrossega des de fa uns anys, 
la UB no pot contribuir de forma prou significativa al finançament per 
objectius dels centres de recerca propis, a diferència del que passa amb els 
instituts de recerca participats per la Generalitat, els centres CERCA.6 Aquest 
fet provoca cada dia més una separació entre el suport que es dóna a uns 
investigadors o altres en funció de la institució, i no del rendiment científic, 
situació que cal corregir. 

6 D’acord amb el que preveu l’article 64.1 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els centres de 
recerca de Catalunya, identificats com a centres CERCA, són entitats amb personalitat jurídica 
pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Catalunya, que tenen com a objecte principal la 
recerca en la frontera del coneixement; han de ser creats o participats per l’Administració de la 
Generalitat i, si escau, juntament amb una o més universitats o amb altres entitats públiques o 
privades.  
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Catalunya busca consolidar el seu model de ciència, però ho fa oblidant una 
part de l’evolució de la recerca universitària a Catalunya. Massa sovint sembla 
com si el model català de recerca s’hagués iniciat amb la creació dels 
contractes ICREA dissenyats en un principi per atreure talent de l’exterior, i 
amb la creació de centres de recerca d’excel·lència, molts dels quals 
acompanyats de fortes inversions en edificis, laboratoris i plataformes (per 
exemple, PRBB-CRG i PCB-IRB). S’oblida però que aquest model es va poder 
desenvolupar gràcies als hospitals universitaris i a la bona recerca 
universitària ja existent, que s’havia promogut des de les bases dels grups de 
recerca dels departaments universitaris, i a partir de noves idees com la 
recerca translacional (aliança de bàsics i clínics), així com de l’impuls de 
noves estructures de promoció de la transferència i la innovació, des de la 
creació de l’FBG a la UB (1983) fins a la creació del PCB (1997), passant per la 
incorporació d’incubadores universitàries (Bioincubadora UB-PCB) o 
d’unitats de valorització de la recerca pública. 

En un sistema universitari suficientment finançat s’aconsegueix tenir una base 
de joves investigadors, doctorands i tècnics que, juntament amb els 
professors-investigadors, faciliten la consolidació d’un ecosistema en el qual 
és més fàcil fer florir centres d’excel·lència, promoure l’atracció de talent 
científic i la col·laboració amb empreses (per exemple, gràcies al paper de la 
BioRegió de Catalunya, que neix de les idees innovadores de la Universitat de 
Barcelona).  

Cal evitar, doncs, que augmenti la bretxa entre les dues aproximacions, molts 
cops excloents, del sistema de recerca català. La que creu que tot es deu 
únicament a la posada en marxa d’instruments singulars (ICREA i centres 
CERCA, en particular) o la dels que voldrien tornar a una universitat que 
desenvolupés la recerca en un sistema menys ric i complex que l’actual.  

Amb l’autoritat moral que li dóna a la UB la primera posició en els rànquings 
internacionals de les universitats espanyoles, cal demanar una nova trobada o 
pacte d’institucions i administració per redefinir de manera equitativa, ètica i 
racional un model conjunt de ciència en el qual no s’oblidin els «grups 
invisibles» de la recerca departamental i dels centres propis universitaris i en 
el qual també puguin trobar el seu lloc els equips de recerca dels camps de 
les Humanitats i Ciències Socials. No podem fer avançar la ciència del nostre 
país excloent o menystenint una part de la societat científica catalana que és, 
alhora, una part molt important de les seves capacitats. Cal assolir un pacte 
entre les estructures més afavorides del sistema i les altres parts que, per les 
seves funcions, són imprescindibles per a l’ecosistema de recerca, innovació i 
producció de Catalunya.  

 

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



94 

Considerem... 

 
Que cal desenvolupar les activitats de recerca de la UB a partir del pacte dels 
seus actors, un pacte que ha de quedar definit en un nou Programa 
Estratègic de Recerca, Transferència i Innovació que caldrà elaborar de 
manera consensuada i que haurà de tenir com a primer horitzó l’any 2020. A 
partir d’aquest pacte, les activitats i polítiques científiques de la UB hauran de 
ser exposades en obert i accessibles mitjançant el Portal de Transparència, i 
seran avaluades periòdicament de forma interna, utilitzant els mecanismes i 
instruments propis de la institució, i externament a través d’un comitè extern 
i independent. 

Que la Universitat de Barcelona ha de planificar el seu futur per mantenir l’alt 
nivell d’impacte internacional i reconeixement social de la seva recerca, 
assolit gràcies al llegat que, en aquest camp, s’ha succeït 
ininterrompudament durant tots els equips rectorals de la UB en els darrers 
decennis mitjançant el treball i la qualitat dels investigadors i el personal de 
suport que n’han estat i en són els principals protagonistes. La continuïtat i 
l’alineament de les polítiques de recerca de la UB a través dels diferents 
equips ha de ser un motiu de satisfacció. No obstant això, la manca d’una 
política de suport als investigadors joves i a la seva carrera investigadora dins 
de la UB, com a conseqüència de les mesures de restricció pressupostària, 
fan que per primer cop la continuïtat d’aquest procés estigui qüestionada. 

Que la Universitat de Barcelona ha de promoure un pacte a Catalunya entre 
les universitats —per tal de defensar la qualitat de la recerca que realitzen els 
seus grups a més de les funcions de formació dels futurs professionals, 
tècnics i investigadors que els són pròpies— i els instituts d’excel·lència de la 
Generalitat que permeti una potenciació conjunta de l’elit del sistema de 
recerca de Catalunya (per exemple, el Barcelona Institute of Science and 
Technology —BIST—) amb l’elit de la recerca pròpiament universitària i les 
funcions globals imprescindibles per al país d’una universitat forta, autònoma, 
responsable (rendició de comptes) i comparativament ben finançada per tal 
de compartir i potenciar les fortaleses de forma més eficient i integradora. 

Que la Universitat de Barcelona necessita passar pàgina de la llarga etapa 
d’incomprensió mútua entre el model de noves estructures dinamitzadores 
d’activitats publicoprivades de recerca i innovació (parc científic) i la defensa 
de l’activitat departamental i de la recerca universitària. Cal accedir a un 
pacte entre les parts que permeti una reformulació del projecte amb una 
major interconnexió i un millor aprofitament dels actuals equips, 
infraestructures i espais, amb una visió global de futur, d’aprofitament màxim 
del patrimoni cientificotecnològic de la UB i de les noves funcions 
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d’aproximació al món productiu a través d’instruments i estructures 
adequats. 

Que la Universitat de Barcelona necessita valoritzar millor els seus grans 
espais de recerca sectorials recuperant el lideratge entre les institucions 
implicades en aquests projectes. És per això que, a través dels corresponents 
processos participatius d’elaboració dels respectius Plans Estratègics 2017-
2020 (per exemple, en el camp de les Humanitats i les Ciències Socials o en 
el Campus de la Salut de Bellvitge), es buscarà un nou consens intern de tota 
la comunitat universitària, per tal de revitalitzar les negociacions necessàries 
que permetin aconseguir un projecte millor, amb la força d’una institució que 
es trobi alineada en una visió estratègica de futur. 

Que la Universitat de Barcelona ha d’actuar des del seu paper de referència i 
d’institució històrica, promovent l’aliança estratègica entre les universitats 
catalanes per tal d’impulsar projectes de recerca, projectes de col·laboració 
publicoprivats (per exemple, RIS3CAT, PECT) i projectes d’innovació i 
transferència que tinguin un diferencial positiu gràcies a la 
interdisciplinarietat i al seu caràcter interinstitucional. Aquesta estratègia ha 
de permetre, a més, un paper més actiu de les universitats públiques 
catalanes en el desenvolupament del sistema català de ciència i innovació.  

Que la Universitat de Barcelona ha de continuar la seva visió innovadora en la 
valoració de la qualitat de la recerca en humanitats, ciències socials, dret, 
educació, i àmbits d’economia i empresa. Amb la finalitat de portar a terme 
una actuació decidida d’anàlisi de la situació actual, resultat del llarg període 
de crisi, i de disseny de mesures específiques de promoció i suport, el 
Vicerectorat de Política Científica es dedicarà selectivament a aquesta línia 
de modernització de la nostra universitat. 

 

6.2 Entorn i gestió de la recerca universitària 

 

6.2.1 Antecedents i situació 
 

Una part important del paper de la política del Rectorat en l’Àrea de la 
Recerca es troba en la potenciació de l’entorn necessari per desenvolupar la 
funció de recerca de la universitat així com facilitar, amb una gestió 
professional, el suport als investigadors i grups de recerca mitjançant 
instruments i accions que dinamitzin la recerca bàsica i en valorin la 
transformació en benefici social i econòmic. 
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El Vicerectorat de Recerca gestiona uns 675 projectes actius de recerca amb 
un pressupost aproximat de 62,7 M€ el 2014, dels quals cal considerar-ne 
18,7 M€ dels investigadors de la UB gestionats en institucions de recerca 
CERCA. L’estructura de recerca de la UB està formada per 301 grups de 
recerca consolidats per la Generalitat i 22 grups de recerca emergents. És 
important que des de l’Àrea de Recerca es conegui en profunditat l’estat de 
cada grup de recerca amb la finalitat de donar el suport més convenient en 
cada cas, d’acord amb la seva situació i amb l’objectiu de potenciar i aprofitar 
totes les capacitats existents. En aquest sentit, es dissenyaran actuacions 
adequades i àgils, per tal de donar suport a tots els grups de la UB d’acord 
amb les seves necessitats a curt i llarg termini per aconseguir la màxima 
sostenibilitat-competitivitat-internacionalització. 

 

6.2.2 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 6.2#1. Definir l’estratègia de recerca, transferència i innovació de 
la UB en l’Horitzó 2020 

 
Accions 

 Revisar els resultats d’R+D+I del Pla director de la UB 2013-2016 i establir 1.
el procés de definició del nou Pla estratègic de recerca, transferència i 
innovació 2017-2020. 

 Actualitzar les comissions relacionades amb la gestió de la recerca i la 2.
transferència a partir de la nova estructura organitzativa de la UB. 

 Realitzar el Pla estratègic sectorial de transferència i innovació 2017-2020, 3.
actualitzant les funcions de cadascuna de les estructures i unitats de 
transferència, incloent-hi les del Grup UB, a través d’un procés obert i 
participatiu. 

 Actualitzar el paper dels centres i instituts de recerca propis, dels 4.
observatoris i de les càtedres universitat-empresa, millorar la política de 
gestió (Programa Suma-UB) i de comunicació dels centres propis, i 
acordar conjuntament la política de finançament i promoció. 

 Establir una negociació estratègica amb la Generalitat de Catalunya per 5.
fer disminuir els efectes negatius de les polítiques dels centres de recerca 
oficials de la Generalitat sobre la recerca de les universitats públiques, en 
especial en aspectes d’atracció de personal i del model de carrera 
investigadora de Catalunya. 
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 Actuar amb determinació sobre les polítiques que ajudin a desenvolupar 6.
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en la recerca internacional.  

 Revisar la carrera investigadora a la universitat a la llum de l’actual 7.
situació de la plantilla de professorat i fer el mapa del personal 
investigador per àmbits. 

 

Objectiu 6.2#2. Redefinir, enfortir i racionalitzar les estructures de gestió 
i suport a la recerca universitària 

 
Accions 

 Obrir un procés negociador amb els representants del PAS amb la finalitat 1.
de determinar els perfils professionals de gestors i tècnics especialitzats 
que la casa necessita per competir amb la resta d’universitats europees 
intensives en recerca: gestors de programes, gestors de projectes 
europeus i grans consorcis (Horitzó 2020, RIS3CAT...). 

 Elaborar un pla de formació en gestió de la recerca internacional per al 2.
personal d’administració del conjunt de la universitat. 

 Elaborar un pla de millora dels actuals espais dedicats a la gestió de la 3.
recerca que visibilitzin la imatge d’universitat de referència amb 
participació del conjunt del personal de les unitats. 

 Identificar les necessitats de suport en la gestió dels projectes de recerca 4.
que tenen els investigadors, que no es troben suficientment cobertes, per 
tal d’elaborar un pla d’acció per donar el millor suport possible. 

 

Objectiu 6.2#3. Continuar amb la potenciació de les unitats i accions de 
suport a la presentació i gestió de projectes, especialment internacionals 

 
Accions 

 Analitzar la plantilla de la Unitat de Projectes Internacionals de Recerca i 1.
adequar-la a l’estratègia de millorar els resultats de projectes presentats i 
obtinguts. 

 Consolidar la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona com una 2.
estructura permanent, amb els recursos humans i materials necessaris per 
continuar desenvolupant les funcions d’avaluació de les implicacions 
ètiques, jurídiques i socials dels projectes de recerca; que potenciï 
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l’assessorament amb la col·laboració de la Unitat de Projectes 
Internacionals de Recerca (UPIR), i la formació (blended learning) en ètica 
i integritat en la recerca per a investigadors i altres agents implicats en la 
recerca. 

 Obrir nivells de formació interna per preparar membres del PAS 3.
encaminat a aquests requeriments. 

 

Objectiu 6.2#4. Potenciar les estructures de promoció de la recerca 
pròpia de la Universitat de Barcelona: instituts, centres, observatoris i 
càtedres 

 
Accions 

 Millorar el portal de transparència en relació amb els investigadors 1.
principals que formen part dels instituts participats i centres de recerca 
propis, fent transparent l’aportació dels investigadors UB en cada cas. 

 Acordar amb els promotors dels centres de recerca propis sectorials la 2.
possibilitat de gestionar conjuntament algunes funcions amb aliances 
estratègiques entre centres. 

 Incentivar la presentació dels nostres centres propis en els programes 3.
d’excel·lència del Ministeri d’Economia i Competitivitat o de la Generalitat. 
Adequar els criteris de funcionament dels centres propis als requeriments 
d’excel·lència oficials per facilitar-ne l’aprovació.  

 Promoure la imatge de marca dels centres de recerca propis amb segell 4.
de qualitat «Unitats d’Excel·lència María de Maeztu», i dotar-los de millors 
infraestructures i fer-les accessibles a tota la comunitat universitària. 

 Crear un consell de coordinació dels centres de recerca propis i 5.
participats per coordinar les polítiques científiques comunes 
(infraestructures científiques, doctorat, màsters...), així com consells 
sectorials, quan quedi justificat pel volum de centres d’uns àmbits 
determinats. 
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6.3 Personal investigador i captació de talent 
 

6.3.1 Antecedents i situació 
 

De les 5.311 persones del PDI de la UB el 2014, només 2.396 hi tenen una 
vinculació permanent. Aquest fet és crucial a l’hora de valorar la productivitat 
científica absoluta o la relativa a les dedicacions (ETC). El nombre d’associats 
que duen a terme recerca (falsos associats) ha augmentat considerablement 
en els darrers temps i la xifra ja arriba a 1.837, sense comptar els associats 
mèdics. 

A la Memòria 2014 hi ha comptabilitzats 2.512 professors de totes les 
categories integrats en projectes de recerca, més 206 investigadors 
contractats i 760 investigadors postdoctorals. Aquesta darrera xifra ha 
experimentat una caiguda important des del 2011, quan n’hi havia 907, i el 
2012, quan n’hi havia 890. Per donar suport a la recerca, es compta amb 371 
persones del PAS.  

És evident que l’impacte més negatiu de la crisi s’ha produït en el personal 
investigador i especialment entre els joves investigadors. Igualment greu ha 
estat el canvi de tendència en la recuperació de talent que es troba a 
l’exterior, ja que aquest efecte influeix fortament en la percepció negativa 
sobre el futur del sistema català i espanyol. El programa Ramón y Cajal ha 
sofert una disminució en el nombre de contractats en els deu darrers anys: 
l’any 2012 s’observa una disminució del 36 % en relació amb el 2005, amb 
una certa recuperació el 2014, cosa que fa que la pèrdua quedi en un 18 %. En 
tot cas, la UB és la universitat de l’Estat que té més èxit en la convocatòria 
Juan de la Cierva i és la tercera en la Ramón y Cajal amb 78 contractats en 
els deu darrers anys, per darrere de la UAM (124) i la UCM (96). 

Un dels indicadors que demostren que els titulats i graduats valoren el nivell 
de qualitat de la Universitat de Barcelona és el nombre de beques i 
contractes de doctorat FPI i FPU, amb 490 beques i 1324 contractes en el 
decenni, la qual cosa la configura com a primera i tercera universitat per taxa 
d’èxit en FPI i FPU, respectivament.  
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6.3.2 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 6.3#1. Captar, potenciar i consolidar el nou personal 
investigador jove, base del relleu generacional  

 
Accions 

 Elaborar i presentar durant el primer trimestre de l’any 2017 un informe de 1.
la situació del personal investigador en formació de la UB, en termes de 
precarietat, carrera, i necessitats sectorials de relleu generacional, entre 
d’altres. 

 Estudiar accions de suport transitori a grups consolidats infrafinançats per 2.
assegurar-ne la continuïtat de la recerca i promoure un finançament pont 
per a la creació d’aliances estratègiques.  

 Mantenir el compromís de captació de nous investigadors a través dels 3.
programes oficials (Ramón y Cajal, ICREA...).  

 Potenciar el Programa de retenció de talent buscant finançament 4.
complementari mitjançant acords i convenis. 

 

Objectiu 6.3#2. Desenvolupar una estratègia general 
d’internacionalització dels investigadors de la UB 

 
Accions 

 Desenvolupar les accions relacionades amb el reconeixement de la 1.
Comissió Europea sobre el Segell d’Excel·lència en Recursos Humans de 
Recerca (HR Logo). 

 Incentivar la participació dels investigadors de la UB en les diferents 2.
convocatòries del programa Horitzó 2020 de la UE. Per fer-ho, cal 
generar un mapa d’oportunitats i proporcionar les eines de formació i 
suport als investigadors per tal d’augmentar la seva competitivitat en 
convocatòries a nivell internacional.  

 Potenciar la participació en els programes d’infraestructures i e-3.
infraestructures del programa Horitzó 2020 i en els programes 
d’innovació docent (EU-knowledge alliances), donant suport als diferents 
nivells necessaris per tal d’augmentar la competitivitat i la taxa d’èxit. 
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Objectiu 6.3#3. Analitzar la situació dels grups de recerca de la 
Universitat en funció de la projecció de jubilacions en l’horitzó 2020 

 
Accions 

 Determinar, per àmbits temàtics, el grau de pèrdua d’investigadors 1.
principals en diferents moments temporals del procés d’estudi.  

 Determinar el nombre de projectes que estan relacionats amb els IP que 2.
es jubilaran. 

 Incentivar la substitució d’ordenada dels projectes dels grups amb 3.
jubilacions,  i actuar promovent aliances entre grups que quedin menys 
competitius. 

 

Objectiu 6.3#4: Estimular la recerca multidisciplinària i la d’impacte social 
 
Accions 

 Obrir un programa que impulsi la presentació de projectes de recerca 1.
multidisciplinaris en què almenys un grup sigui consolidat. 

 Facilitar assessorament del gabinet tècnic del Vicerectorat en aquells 2.
projectes que poden tenir més impacte social, en especial aquells que 
s’adrecin a donar resposta a necessitats actuals concretes de la societat. 

  Incentivar que estudiants de grau o màster s’incorporin a grups 3.
multidisciplinaris o d’impacte social a través dels TFG i TFM. 

 

Objectiu 6.3#5. Impulsar la captació de recursos externs 

 
Accions 

 Incentivar i ajudar administrativament la creació de càtedres universitat-1.
empresa i universitat-institucions públiques i privades en els sectors 
prioritaris de l’economia o estratègics per a la UB. 

 Revisar els incentius directes de les facultats i dels promotors de càtedres 2.
universitat-empresa i universitat-institucions públiques i privades. 

 Promoure, d’acord amb l’Agència de Postgrau, la programació de cursos 3.
de postgrau propis o cursos d’extensió, l’estudi de viabilitat dels quals 
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demostri una demanda suficient en les principals àrees productives i 
industrials. 

 

6.4 Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona 
(CCiT-UB) i altres serveis de suport a la recerca 

 

6.4.1 Antecedents i situació 
 

La UB té una llarga tradició d’estructures dedicades al suport de la recerca, 
molt especialment en el camp de les ciències experimentals. En aquest 
terreny, els Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiT-UB), evolució 
organitzativa dels anteriors Serveis Cientificotècnics (SCT-UB), són una de 
les estructures eficients de suport a la recerca pionera al sistema universitari 
espanyol i tenen una llarga trajectòria des que l’equip del rector Bricall els va 
crear. Avui són un conjunt d’infraestructures cientificotècniques diverses 
(tecnologia, estabularis i protecció radiològica) que tenen com a principal 
missió donar suport als grups de recerca de la universitat i d’innovació de les 
empreses. Una segona funció és la de formació de tecnòlegs i científics que 
requereixen coneixement d’aquestes instrumentacions i es postulen com a 
nodes en les xarxes europees de suport a la recerca. 

Segons la definició establerta, els CCiT-UB estan formats per infraestructures 
de mida mitjana (per contraposició de les grans instal·lacions) i es 
caracteritzen per tenir una plantilla de tècnics altament qualificats i una 
varietat de tecnologies instrumentals. A més, tenen les corresponents 
certificacions de qualitat ISO9001:2008 i les corresponents a l’FDA (assajos 
de medicaments). La unitat de tecnologia d’RMN ha renovat la qualificació 
d’ICTS (Infraestructures Científiques i Tecnològiques Singulars) del govern de 
l’Estat. 

El cost fix de funcionament dels CCiT-UB és molt elevat, com a resultat de 
l’ampli parc instrumental (valorat en 41 M€), del nombre d’unitats (11 unitats) 
als diversos campus (4 campus) fins a 12.000 m2, i als 170 professionals que 
hi treballen. El cost de funcionament estructural s’acosta als 10 M€, dels quals 
8,5 M€ corresponen a les unitats tecnològiques amb un cost de personal 
aproximat de 4,4 M€. Períodes com el que hem viscut durant el 2013 i 2014, 
amb una caiguda dels fons de projectes de recerca competitius estatals fins 
als 41,7 M€ i 23,1 M€, respectivament, acompanyats d’una caiguda del fons de 
transferència, posen en dificultat l’equilibri pressupostari dels CCiT-UB. 
Aquest fet obliga a repensar estratègies per garantir-ne la sostenibilitat a 
mitjà i llarg termini, més encara si tenim en compte el baix nivell d’inversió de 
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les polítiques de reposició d’infraestructures. La demanda de serveis per part 
d’entitats públiques és de 1.358 usuaris i l’entrada dels usuaris via 
transferència (UB/FBG) és de 1.665 el 2014, que corresponen a 485 
investigadors principals de projectes. El model com a servei a usuaris privats 
és baix, amb 686 usuaris actius, que corresponen a 264 empreses, 
majoritàriament les PIME dels sectors farmacèutic, alimentari i biotecnològic. 
El resultat final és d’una facturació de 3,7 M€ (un 10,5 % menys que el 2013) 
ja que, com que els usuaris públics són majoritaris, el pagament que realitzen 
és una fracció del cost real i, per tant, els investigadors tenen infravalorats els 
costos tecnològics. Cal considerar que una part de l’excel·lència dels resultats 
de la recerca de la UB es produeix per la qualitat tecnològica dels CCiT-UB. 
Cal considerar que aquesta competitivitat pot disminuir si no s’actualitza el 
parc tecnològic en les infraestructures frontera del coneixement. Per altra 
banda, cal també ser conscients de la necessitat de tenir present la 
importància de la computació en especial en algunes àrees acadèmiques i 
centres de recerca. 

Paral·lelament, els CCiT-UB mantenen dins de l’àmbit universitari un 
important lideratge a nivell internacional i espanyol, i organitzen encontres 
d’especialització o congressos de societats especialitzades. 

 

6.4.2 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 6.4#1. Potenciar el paper dels CCiT-UB com a element tractor de 
la recerca de la UB 
 

Accions 
 Avaluar la situació de les tecnologies i necessitats de les diferents unitats 1.

tecnològiques. 

 Elaborar un informe per presentar al Consell de Govern sobre l’impacte 2.
dels CCiT-UB, tant pel que fa a la producció científica i la docència, com 
pel que fa a la projecció econòmica i social de la UB. 

 Potenciar el paper dels CCiT-UB en la transferència tecnològica i el suport 3.
a la innovació de les empreses, en especial en sectors estratègics per a la 
UB. 
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Objectiu 6.4#2. Elaborar un pla d’acció per definir les estratègies de 
tecnologies i inversió dels CCiT-UB 
 

Accions 
 Constituir una comissió d’experts per assessorar en la identificació de les 1.

tecnologies frontera estratègiques per als CCiT-UB. 

 Estudiar la situació dels edificis dels CCiT-UB amb la finalitat de presentar 2.
alternatives al Consell de Govern. 

 Elaborar un pla estratègic definint els objectius dels CCiT-UB en els 3.
diferents horitzons temporals i les actuacions més adequades per assolir-
los. 

 

Objectiu 6.4#3. Elaborar un pla estratègic de recursos humans dels CCiT-
UB 
 

Accions 
 Promoure la formació i actualització tecnològica del personal. 1.

 Analitzar la plantilla de personal dels CCiT-UB i potenciar-ne 2.
l’estabilització i carrera professional. 

 Definir línies d’actuació per promoure el necessari relleu generacional de 3.
la plantilla.  

 

Objectiu 6.4#4. Respondre a les necessitats creixents de serveis científics 
i tecnològics de les àrees de les ciències humanes i socials 

 
Tradicionalment, i en termes comparatius, la recerca en les àrees 
d’humanitats i ciències socials ha tingut una menor propensió a l’ús d’eines 
cientificotècniques que no pas les ciències experimentals. Sovint, quan n’hi ha 
hagut, aquesta mena d’infraestructures han tendit a aixoplugar-se sota 
paraigües de facultats, com en el cas del Laboratori de Fonètica o el Servei 
de Tecnologies Lingüístiques i la Facultat de Filologia, encara que els seus 
serveis puguin estendre’s més enllà de l’àmbit d’aquesta facultat. Ara bé, 
iniciatives com el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona 
(CEDI) del Parc d’Humanitats i Ciències Socials palesen que, en aquests 
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moments, la recerca social i en humanitats està incorporant de manera 
creixent una gran diversitat d’eines tecnològiques a la seva feina, com ara 
paquets d’estadística aplicada a les diferents disciplines, programes d’anàlisi 
de xarxes socials personals i virtuals, programaris de codificació i anàlisi de 
dades orals i audiovisuals tant quantitatius com qualitatius, bases de dades 
textuals i audiovisuals i eines d’explotació de bases de dades, eines de 
digitalització de manuscrits, entre moltes d’altres. Mostren com la 
infraestructura de serveis cientificotècnics per a la recerca en aquestes àrees 
és excessivament feble, la qual cosa n’impedeix la tecnificació, en perjudica la 
docència i empeny els investigadors a cercar suport fora de la UB. 

Accions 
 Elaborar un estudi de les necessitats pel que fa a serveis cientificotècnics 1.

de l’àmbit d’Humanitats, Ciències Socials i Belles Arts, així com un pla de 
viabilitat d’aquests serveis. 

 Impulsar la creació dels serveis que es revelin imprescindibles i viables. 2.

 

Objectiu 6.4#5. Establir coordinadament un pla de promoció dels CCiT-
UB dins de les polítiques de transferència de tecnologia i innovació en 
determinats sectors estratègics per a la UB 

 
Accions 

 Analitzar l’evolució dels darrers anys de col·laboració entre els CCiT-UB i 1.
l’FBG. 

 Establir el model de relació dels CCiT-UB amb el futur model del PCB. 2.

 
 

6.5 Transferència de coneixement, innovació i emprenedoria 
 

6.5.1 Antecedents i situació 
 

La transferència de coneixement és un dels components bàsics de 
l’anomenada tercera missió de la universitat. Juntament amb la 
responsabilitat social, en què es preveuen activitats com la difusió del 
coneixement i la divulgació de la ciència, aquesta tercera missió persegueix 
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potenciar la connexió entre la universitat i el seu entorn, apropant universitat 
i societat. 

En els darrers anys, com assenyala Tom Hockaday (2013), director d’ISIS 
Innovation a la University of Oxford (2006-2016), la transferència de 
coneixement s’ha anat combinant cada cop més amb l’emprenedoria, 
especialment dels estudiants i joves graduats, així com amb una visió més 
àmplia, més holística, de la relació amb les empreses de l’entorn, i ha donat 
lloc a interaccions molt diverses. A aquesta visió més holística se li ha donat 
el nom de partnership continuum, i vol indicar tant la diversitat de formes que 
pot adoptar el partenariat entre el món de la recerca i el de l’empresa, com el 
fet que la col·laboració pot evolucionar al llarg del temps (Doc. Univ-
Business-USA). 

En particular la transferència de coneixement i tecnologia busca posar a 
l’abast del teixit productiu els resultats de la recerca que es realitza en els 
departaments i centres de la universitat i, més genèricament, el conjunt de les 
seves capacitats en el camp de l’R+D, contribuint d’aquesta forma a 
potenciar la competitivitat de les empreses de l’entorn, les PIME en particular, 
a través de la innovació.  

Així, la transferència de coneixement, en les seves diferents modalitats 
(recerca per contracte, recerca cooperativa en el marc de projectes 
competitius o de convenis universitat-empresa, llicència de patents o know-
how, creació d’empreses, etc.) és un dels motors de la capacitat d’innovació 
d’empreses i territoris. 

La Universitat de Barcelona sempre ha estat pionera en aquests àmbits com 
ho posa de manifest la creació de l’FBG l’any 1983, una de les primeres 
oficines de transferència (OTRI) de les universitats espanyoles, la creació dels 
SCT (ara CCiT), l’any 1986; i del Parc Científic de Barcelona, el 1997. 

A més, des de l’inici del segle XXI, també a les universitats catalanes i a la UB 
en particular, l’emprenedoria ha anat adquirint un paper creixent com a 
motor i vehicle de la transferència de coneixement. Inicialment, i des la 
perspectiva de la universitat, l’emprenedoria s’associa especialment a la 
creació d’empreses de base tecnològica (EBT); a aquelles sorgides a partir 
dels resultats de la recerca de les universitats, que s’anomenen spin-off. 

Així, just al tombant de segle la Fundació Bosch i Gimpera inicia la seva 
activitat de suport a la creació d’EBT i d’acompanyament als investigadors 
que les impulsen. Resultat d’aquesta tasca han estat les 34 empreses spin-off 
creades fins al desembre del 2015. 
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En els darrers anys, però, l’emprenedoria ha anat guanyant un pes creixent en 
el conjunt de la societat i cada cop més és vista com una forma de realització 
personal i professional, que permet fer realitat les idees individuals o 
cooperatives i donar sortida a la creativitat. 

La creativitat, i la capacitat de plasmar-la en productes o projectes tangibles 
en qualsevol àmbit, social o econòmic, a través d’iniciatives emprenedores, és 
un dels motors de la societat del coneixement. 

Per tant, més enllà que la situació de crisi econòmica, hagi fet que moltes 
persones, de totes les edats, hagin buscat en l’emprenedoria una alternativa 
al mercat de treball, la voluntat i l’actitud emprenedora estan cada cop més 
presents en les característiques que defineixen les generacions de nadius 
digitals, tant si han cursat o cursen estudis universitaris com si no. 

Això amb independència de la forma (la creació d’empreses, la 
intraemprenedoria, el cooperativisme, etc.) o l’àmbit (tecnològic o no) que 
l’esperit emprenedor es posi de manifest. 

És a aquest fenomen d’importància creixent que la UB ha volgut donar 
resposta mitjançant la creació, el 2013, del Barcelona Institut d’Emprenedoria 
(BIE-UB), com a estructura transversal de promoció de l’actitud 
emprenedora i de suport als emprenedors dels col·lectius que formen la 
comunitat de la UB: des d’estudiants de grau i màster a investigadors i 
professors de totes les tipologies, passant també pel PAS.  

De fet, l’increment de l’interès per l’emprenedoria en el conjunt de la societat 
i el seu pes creixent en el desenvolupament de noves iniciatives empresarials 
en nombrosos àmbits, des de les TIC al tercer sector, ha fet que la innovació i 
l’emprenedoria estiguin cada cop més imbricades. 

Així, el concepte d’ecosistema de la innovació va cedint pas al d’ecosistema 
de l’emprenedoria i la innovació, en ser elements fortament relacionats i que 
s’alimenten entre si: l’emprenedoria és motor d’innovació, i la voluntat 
d’innovar, de desenvolupar productes i serveis nous o millorats, és alhora un 
dels estímuls de l’emprenedoria. 

Ara bé, tot això fa que en l’actualitat estiguem vivint realitats contraposades 
en el nostre entorn: 

• Disminució, més d’un 25 % des l’inici de la crisi, en el nombre 
d’empreses que realitzen activitats d’innovació: grup preferent de les 
activitats de transferència, sigui per la via de la recerca per contracte 
(donant resposta a les demandes de les empreses en l’àmbit de l’R+D i 
la innovació) o per la via de la llicència de patents o know-how 
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(resultat de la tasca de comercialització dels resultats de la recerca de 
la universitat). 

• Important increment en la creació de start-ups sorgides al marge del 
sistema públic de recerca, especialment en el camp del programari, 
aplicacions mòbils i les TIC en general, i en el de la salut, amb volums 
creixents d’inversió de capital llavor i capital risc en aquestes 
empreses, amb participació cada cop més notable de fons d’origen 
forà. 

Òbviament, com ja s’ha esmentat en l’inici d’aquest apartat, la disminució del 
nombre d’empreses que fan innovació, juntament amb la retallada dels 
pressupostos de les diferents administracions públiques, ha fet que el 
nombre i import de la recerca per contracte i altres col·laboracions entre la 
universitat i les empreses o les administracions s’hagi reduït en un 
percentatge similar, disminució que s’ha donat també per al conjunt de les 
universitats espanyoles (Informe CRUE-RedOtri 2015). 

Com a resultat, perdura la bretxa entre les capacitats del nostre sistema de 
recerca per generar nou coneixement i la seva translació o transferència 
efectiva al teixit productiu, sigui mitjançant la millora de la innovació en 
sectors tradicionals o la creació de noves empreses, en especial les de base 
tecnològica: els retorns obtinguts (per manca d’un volum crític i, fins al 
present, de casos singulars d’èxit) per la venda o llicència de patents o know-
how són molt reduïts, i el creixement de les spin-off sorgides de la UB ha 
estat modest fins al moment.  

No obstant això, aquest fet no ha de menystenir el paper d’aquestes spin-off 
en la dinamització i professionalització de sectors empresarials de futur, com 
ara la biotecnologia, la biomedicina i la nanotecnologia, la creació d’ocupació 
i d’un mercat de treball d’elevada qualificació.  

En aquest sentit és important valorar adequadament la que s’anomena 
dimensió no econòmica de la transferència de coneixement, que —com 
assenyala T. Hockaday— inclou aspectes com la potenciació de l’arrelament 
de la universitat en el territori, la visibilització d’exemples concrets de 
col·laboració universitat-empresa o la promoció de l’emprenedoria tant entre 
alumnat com entre professorat.  

En paral·lel a la situació descrita en relació amb l’escletxa existent entre la 
recerca pública i la del sector privat, s’observa un protagonisme creixent de 
la iniciativa privada, sola o en col·laboració amb el sector públic impulsant 
l’ecosistema emprenedor-innovador: eclosió d’espais de cotreball i de 
programes d’acompanyament als emprenedors i als seus projectes de start-
up, especialment en el camp de les TIC però també en el camp bio, de la salut 
i la qualitat de vida en general, així com en el de l’emprenedoria social.  
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Així, en aquests moments, tan sols la ciutat de Barcelona compta amb més 
de 30 incubadores i acceleradores de start-ups. 

 

6.5.2 Estructures i instruments de transferència, innovació i 
emprenedoria de la UB 
 

En aquest context, cal que la UB compti amb els instruments d’impuls de la 
transferència de tecnologia i coneixement, la promoció de la innovació i 
l’emprenedoria, adaptats a aquestes noves realitats, de forma que li permetin 
ser un agent cabdal de l’ecosistema de la innovació i l’emprenedoria que 
s’està configurant a Catalunya, a Barcelona i la seva àrea metropolitana en 
particular, tal com li correspon per les capacitats i la qualitat de la seva 
recerca. 

El Grup Universitat de Barcelona (Grup UB) ha promogut al llarg dels anys 
diversos projectes i iniciatives dirigides a fomentar la transferència dels 
resultats de la recerca vers els sectors productius, per tal de potenciar les 
capacitats en el camp de l’R+D i la innovació de les empreses i les 
institucions, així com per promoure l’actitud emprenedora i acompanyar els 
emprenedors. 

Els principals agents del Grup UB en l’àmbit de la transferència, la innovació i 
l’emprenedoria són: 

 Fundació Bosch i Gimpera (FBG) 
 Fundació Parc Científic de Barcelona (FPCB) 
 Centre de Patents de la UB 
 CCiT 
 Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) 

 
Amb l’impuls de l’activitat d’aquests agents el Grup UB ha buscat sempre 
més col·laboració entre els sectors públic i privat en el marc del 
desenvolupament del nou entorn econòmic basat en el coneixement. 

En aquests moments, però, cal que la UB analitzi en profunditat el paper i la 
tasca a desenvolupar d’acord amb les noves realitats comentades.  

En aquest sentit, i en el termini de sis mesos, caldrà que la UB es doti d’un pla 
estratègic sectorial de recerca, transferència i innovació que estableixi el 
marc d’actuació i els objectius a assolir al llarg del mandat.  
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En tot cas, l’èxit de les actuacions i propostes plantejades no serà plenament 
possible si no se n’asseguren les línies d’actuació estratègica de la UB, en què 
les iniciatives relacionades amb la tercera missió hi han de tenir un lloc 
destacat. 

A més, cal que la UB tingui una participació activa en el sistema de recerca i 
innovació de Catalunya, com a agent destacat que és, establint aliances i 
col·laboracions amb els altres agents del sistema, tant públics com privats 
(les altres universitats, centres de recerca, centres tecnològics, empreses de 
consultoria d’R+D+I, empreses de valorització, brokers tecnològics...), així 
com amb les associacions empresarials, tant les de tipus sectorial com les 
més globals (PIMEC, CECOT...). 

En el mateix sentit, també cal una presència activa de la UB en les xarxes 
internacionals de transferència, a nivell europeu en particular, reforçant la 
seva participació en els programes d’Horitzó 2020 dirigits a impulsar 
l’acostament entre recerca i empresa, les PIME en particular. 

Igualment la UB ha de treballar per aprofitar les possibilitats que presenten 
iniciatives com l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) i les 
comunitats i projectes que s’estan impulsant en el marc de l’estratègia RIS3-
Cat, tant les ja existents i en què la UB participa (EIT Health, Innoapat-IRTA, 
Nexthealth-Biocat...) com les que es posin en marxa en el futur. 

Aquestes iniciatives reconeixen precisament de forma conjunta la 
transferència de coneixement, l’impuls de la innovació i la promoció de 
l’emprenedoria, i contribueixen així a la visió holística de la relació universitat-
entorn ja comentada. 

Per a la UB la promoció de l’emprenedoria s’emmarca en el conjunt 
d’activitats pròpies de la tercera missió de la universitat, en tant que 
representa una via per reforçar la relació entre la universitat i la societat. 

És per això que la UB vol potenciar l’esperit emprenedor dels seus col·lectius, 
oferint els camins i els instruments per tal que les seves iniciatives 
emprenedores i creatives puguin arribar a fer-se realitat, sigui quina sigui la 
forma o la figura jurídica que adoptin. 

A més, però, la UB considera l’actitud emprenedora com una competència 
important per al conjunt del seu alumnat, com a eina per al seu possible 
desenvolupament personal i professional, i que, a més, pot facilitar-li 
l’ocupabilitat en situacions com la que estem vivint en l’actualitat, 
caracteritzada per un entorn canviant i la incertesa del futur.  

Per aquest motiu, les actuacions que porta a terme la UB en el camp de 
l’emprenedoria faran especial èmfasi més en la potenciació de l’actitud i les 
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competències emprenedores com a bagatge personal, que en quin moment, 
forma o lloc es pugui plasmar aquesta actitud, incloent-hi també, per tant, la 
intraemprenedoria. 

En tot cas, es farà una atenció especial a l’emprenedoria de base com a 
objectiu social, com a eina per donar resposta des de la universitat a les 
necessitats del conjunt de la nostra societat, en particular com a instrument 
per fer front als riscos d’exclusió de qualsevol mena de persones i col·lectius. 
En aquesta mateixa línia, la UB buscarà que l’emprenedoria es pugui 
desenvolupar en tots els àmbits del coneixement i a partir de totes les 
titulacions que s’hi imparteixen.  

Les iniciatives d’impuls i suport a l’emprenedoria tindran present en particular 
els criteris de sostenibilitat i les bases de l’economia verda i circular. També 
es farà especial atenció a les noves formes que avui dia està adoptant la 
relació entre proveïdor i usuari/client, com ara l’economia col·laboradora, 
l’intercanvi de feina, el consum de quilòmetre zero i la importància creixent 
del renovat moviment cooperatiu. 

 

6.5.3 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 6.5#1. Elaborar i desplegar el Pla estratègic sectorial de 
transferència, innovació i emprenedoria 2017-2020  

 
 
Objectius específics 

a) Avaluació dels documents estratègics de transferència i innovació i 
la seva actualització en el marc de l’elaboració del Pla estratègic de 
recerca, transferència i innovació i emprenedoria 2017-2020  

La UB, sempre pionera en els camps de la transferència, la promoció 
de la innovació i l’emprenedoria, ha d’estar oberta a dissenyar i 
impulsar les noves iniciatives de connexió entre la universitat i l’entorn 
que les noves realitats requereixen per a un millor acompliment de les 
seves missions. En el termini de sis mesos la UB es dotarà d’un pla 
estratègic sectorial de transferència, innovació i emprenedoria que 
estableixi el marc d’actuació i els objectius a assolir al llarg del mandat 
en aquests àmbits. Aquest pla també preveurà la possible redefinició 
dels instruments amb què avui dia compta la UB en aquests àmbits. 
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b) Creació del Consell d’Innovació i Emprenedoria de la UB 

Per a l’elaboració del Pla estratègic sectorial de transferència, 
innovació i emprenedoria 2017-2020 es comptarà amb la col·laboració 
del Consell d’Innovació i Emprenedoria de la UB. Aquest Consell estarà 
constituït per personal acadèmic de la UB amb una experiència 
important en el camp de la transferència de coneixement i/o de 
l’emprenedoria, i representants de l’entorn social i econòmic, en 
particular d’empreses amb una trajectòria de col·laboració amb la 
universitat, així com d’emprenedors sorgits de la universitat. El seu 
paper serà el d’assessorar la UB en la posada en marxa de les diferents 
línies d’actuació en els camps de la transferència i l’emprenedoria, fer-
ne el seguiment i reforçar la connexió entre la universitat i el seu 
entorn en aquests àmbits. 

 

Objectiu 6.5#2. Adequar la transferència de coneixement i la innovació a 
la nova estructura organitzativa 

 

Accions 

 Impulsar una participació més directa de les facultats en les activitats de 1.
transferència dotant-les de la figura necessària que faci de pont (de 
catalitzador) entre les seves activitats de recerca i el seu potencial per ser 
transferides a l’entorn econòmic i social, i que actuï d’enllaç amb les 
estructures de transferència de la UB. 
 
Per reduir el fort decalatge existent avui dia entre la potencialitat que 
expressen les capacitats de recerca de la UB i la realitat del seu volum de 
transferència, cal potenciar la capil·laritat de la tercera missió dins la 
universitat. Per aconseguir-ho és important que les facultats tinguin 
present aquesta dimensió de l’activitat universitària de la mateixa forma 
que ho fan amb la recerca.  
 

 Potenciar el Centre d’Innovació i Tecnologies Avançades de la Universitat 2.
de Barcelona (CITA-UB), incrementant el nombre de grups de recerca de 
la UB que en formen part i reforçant-ne el paper com a centre tecnològic 
al servei de les necessitats d’R+D i innovació de les empreses i les PIME en 
particular. 
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 Promoure una presència més gran de grups de recerca de la UB en xarxes 3.
de transferència, en particular la Xarxa TECNIO, impulsada per la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 Promoure acords de col·laboració a mitjà i llarg termini entre grups de 4.
recerca de la UB amb empreses i altres entitats per tal de facilitar la 
transferència a l’entorn productiu dels resultats de la recerca, en particular 
a través de la identificació de reptes tecnològics i d’innovació dirigits a 
donar resposta a les necessitats de la societat. 

 
La finalitat d’aquesta acció és la d’impulsar un procés de partenariat que 
tingui continuïtat i evolucioni al llarg del temps. Aquest partenariat pot 
adoptar diferents formes: recerca cooperativa, centres mixtos amb 
empreses, acords estratègics amb entitats transformadores i/o 
comercialitzades de tecnologia (brokers de tecnologia), centres de 
creativitat... 
 

 La UB es dotarà de les estructures i els instruments necessaris per 5.
realitzar proves de concepte, etapa crítica del procés de transferència que 
facilita la validació alhora que aporta valor a la tecnologia i coneixement a 
transferir.  
 
Es tracta tant que la UB compti amb unitats de prototipatge, propis o via 
partenariat, impressió 3D (ràpid prototyping) o altres, com de l’aplicació 
de les tècniques del design thinking, útil també en els camps no 
tecnològic, per validar i —alhora— aportar valor a la recerca, incrementant-
ne així el potencial de transferència. En aquesta acció hi han de tenir un 
paper important tant els CCiT com el Parc i l’FBG. 
 

 Promoure espais de trobada entre els investigadors de la UB i el teixit 6.
productiu per tal d’afavorir un més bon coneixement mutu i que faciliti 
l’acostament (encaix) entre les capacitats dels grups de recerca i les 
necessitats en R+D i innovació de les empreses. 
 
Reeditar els NID (Networking & Innov Day) o altres fórmules de trobades i 
interacció entre oferta i demanda. 
 

 Potenciar la participació dels grups i centres propis de recerca en 7.
iniciatives i projectes internacionals que tenen com a objectiu reforçar la 
connexió entre la recerca pública i l’empresa, com els programes 
d’Horitzó 2020 dirigits a donar resposta a reptes i a potenciar la capacitat 
d’innovació de les PIME, l’Institut Europeu de Tecnologia, i les comunitats i 
projectes derivats de l’estratègia RIS3-Cat. 
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Objectiu 6.5#3. Incorporar transversalment el valor de l’emprenedoria 
entre els membres de la comunitat universitària i impulsar l’esperit 
emprenedor  
 

Accions 

 Incorporar la formació en emprenedoria, de forma transversal, en el 1.
conjunt de graus i màsters que ofereix la UB, com a competència a 
desenvolupar pels titulats superiors en qualsevol camp del coneixement, 
atesa la seva potencialitat com a eina per al creixement personal i 
professional futur. 

 Crear el marc normatiu adequat per dur a terme treballs finals de grau 2.
«interfacultats» que tinguin com a objectiu plantejar i desenvolupar 
iniciatives emprenedores relacionades amb qualsevol dels camps del 
coneixement conreats a la UB.  

Aquesta actuació es complementarà amb la posada en marxa d’iniciatives 
que permetin impulsar les propostes resultants d’aquests TFG que es 
considerin de més qualitat i més factibles. 

 Pensem que un dels reptes de futur de la Universitat és oferir als joves la 3.
possibilitat de donar sortida a la seva creativitat, posant al seu abast les 
condicions i els instruments que els permetin transformar en realitat les 
seves idees i projectes. 

És per això que la UB es compromet a seguir potenciant la posada en 
marxa i el funcionament d’espais de cocreació i cotreball (coworking), en 
tots els seus Campus,  per tal que tant els estudiants de grau com els de 
màster i doctorat amb idees i projectes creatius i innovadors els puguin 
portar a terme.  I que, a més, ho facin en entorns que facilitin la 
cooperació entre ells, compartint i contrastant experiències també com 
eina d’aprenentatge i creixement personal. Aquesta iniciativa 
s’acompanyarà d’un programa de mentors i acompanyament als 
emprenedors i els seus projectes.  

 La UB treballarà per facilitar l’accés a un primer finançament, públic o 4.
privat, de les propostes de creació d’empreses, tant les de base 
tecnològica sorgides de la recerca (spin-off) com les que no (start-up en 
general), i les iniciatives emprenedores impulsades per membres dels 
diferents col·lectius que formen la nostra universitat: alumnes, 
investigadors, professors i altre personal.  
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Per fer-ho possible, a més de posar en marxa instruments, propis o en 
col·laboració amb entitats públiques o privades, que possibilitin el 
finançament en la fase de projecte o en les etapes més inicials de la 
creació (early stage), com per exemple via el crowdfunding, la UB 
potenciarà la realització d’encontres (fòrums d’inversió i altres) per donar 
a conèixer als possibles inversors (business angels, fons de capital llavor i 
capital risc, corporacions que donen suport a la creació de start-ups...) els 
projectes de creació de noves iniciatives empresarials sorgits de la UB. 

 Posar a disposició del conjunt del professorat les eines i els coneixements 5.
necessaris perquè puguin incorporar l’emprenedoria –inclosa 
l’empreneduria social– a la seva tasca docent, com a instrument 
d’aprenentatge dels seus alumnes, de forma adaptada als seus respectius 
camps del coneixement i a la realitat dels seus entorns. 

Cal impulsar la capil·laritat de la promoció de l’esperit i l’actitud 
emprenedora en el conjunt de la UB de forma transversal, i per fer-ho cal 
comptar amb la col·laboració i la participació d’un nombre creixent de 
professors.  Assolir aquesta capil·laritat és una de les limitacions actuals 
de les actuacions del BIE. 

 Reforçar la presència activa i el lideratge de la UB en les xarxes i 6.
programes d’impuls a l’emprenedoria i la creació d’empreses, tant a 
Catalunya (XEU, Catalunya Empren...) com en l’àmbit estatal 
(RedEmprendia...) i internacional (ASTP-PROTON). 

 Impulsar la celebració del dia de l’emprenedoria de la UB per tal 7.
d’incrementar la visibilitat transversal de la tasca de promoció de l’actitud 
emprenedora que es porta a terme a la UB, així com donar reconeixement 
als emprenedors sorgits de la UB, siguin estudiants, exalumnes o 
professors. 

 

Objectiu 6.5#4: Promoure la compra pública innovadora, com a eina 
tractora de la innovació de start-ups i PIME, i vehicle de l’emprenedoria 
 

Com a mesura transversal del conjunt d’aquest àmbit d’actuacions, es 
posaran en marxa els mecanismes necessaris perquè la UB pugui engegar 
processos de compra pública innovadora com a instrument d’impuls de la 
capacitat d’innovació del teixit productiu, així com de la creació de noves 
iniciatives empresarials, sorgides de la UB mateixa o de l’entorn. 
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D’aquesta forma es pretén que la UB, d’acord amb el marc normatiu que 
regeix aquesta modalitat de compra pública, pugui cobrir les seves 
necessitats de provisió de productes i serveis impulsant alhora tant la 
innovació com, en el seu cas, l’emprenedoria a través del desenvolupament 
de noves iniciatives empresarials. 

 

6.6 Ètica i integritat en la recerca 
 

6.6.1 Antecedents i justificació de la incorporació de l’ètica i la 
integritat en recerca com una àrea transversal 
 

Defensem una universitat pública amb vocació internacional, intensiva en 
recerca, innovació i transferència de coneixement, en què la formació en 
ètica i integritat en la recerca ha de ser de caire transversal i s’ha d’integrar 
des del principi, implicant-hi tota la comunitat universitària. Es tracta de 
produir coneixement, aplicar-lo i transferir-lo, des dels estàndards científics 
més elevats. Com a part de les 21 universitats europees de recerca intensives 
(LERU), volem formar i enfortir capacitats en ètica i integritat en la recerca 
per alinear-nos amb les universitats capdavanteres a Europa, i incloure-hi els 
elements i estructures per a la promoció de la integritat en la recerca. 

La nostra recerca és capdavantera, i integrar l’ètica des del principi i 
desenvolupar una política pròpia en integritat científica, capaç de fomentar 
bones pràctiques científiques, és la nostra prioritat. Una política en ètica i 
integritat científica pròpia, alineada i permanentment actualitzada als acords i 
estàndards acceptats per la comunitat internacional; que respongui a les 
necessitats formatives i de capacitació i enfortiment de capacitats en ètica i 
integritat en la recerca, adreçada principalment a joves investigadors que es 
troben a l’inici de la seva carrera científica o acadèmica. Hi ha barreres 
sistèmiques que cal trencar per assegurar una formació en ètica de qualitat i 
un sistema d’educació en pràctiques íntegres que s’ha demostrat que no 
s’assoleix amb la formació tradicional a l’aula, desconnectada de la realitat 
científica i de la societat que ens envolta i a la qual hem de retre comptes. 
Principis importats d’altres contextos i codis que no s’han fet amb la 
participació de la pròpia comunitat en sentit ampli no generen adherència. 

Volem que l’activitat científica de la UB es realitzi amb valors i criteris 
d’integritat i ètica. Volem alinear-nos amb les universitats capdavanteres a 
Europa i incloure, com a universitat pública, els elements preventius que 
evitin les males pràctiques en la pràctica científica i, en general, en l’activitat 
acadèmica. Fem la millor recerca que som capaços de fer amb el nivell de 
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finançament de què disposem, i volem formar els nostres investigadors 
novells, que es troben a l’inici de la seva carrera investigadora i docent, en les 
bases internacionals d’una recerca íntegra que compleix els requisits ètics 
acceptats per la comunitat científica internacional.  

La Universitat de Barcelona, com a primera universitat pública en recerca per 
productivitat científica, juntament amb el Grup UB, té la responsabilitat de 
promoure una política pròpia en ètica i integritat en la recerca adaptada a les 
necessitats de la recerca i la innovació d’avui, amb noves dinàmiques (de la 
universitat al mercat; la recerca en la societat digital) i noves nomenclatures 
(recerca i innovació responsable).  

Assistim a un moment de canvi en els processos de generació del 
coneixement, mitjançant la recerca i la innovació. Es parla d’ètica i d’integritat 
en la recerca però també de recerca i innovació responsable en la qual l’ètica 
i la integritat tenen un paper fonamental, segons indiquen, per exemple, les 
convocatòries de finançament de la recerca de la Unió Europea (per 
exemple, el Programa Horitzó 2020). La integritat en la recerca no és un nou 
concepte, però ara s’exigeix —com mai abans— com a base per a qualsevol 
recerca que persegueixi la qualitat, l’excel·lència i la responsabilitat social.  

És el moment de desenvolupar una política pròpia sobre ètica i integritat en 
la recerca, sense la imposició dels esquemes anglosaxons, ja que no responen 
a les particularitats del nostre context. Aquesta iniciativa constitueix una de 
les prioritats per a la modernització de la Universitat de Barcelona i el seu 
impuls internacional, així com la seva capacitat per establir un diàleg entre la 
universitat i la societat que l’envolta i a qui es deu. 

La forta pressió sobre els grups de recerca per a la productivitat científica i la 
cerca constant de finançament, predisposa a situacions que poden conduir a 
males pràctiques científiques. És per aquest motiu que ens cal una política 
clara i accessible que estableixi des de dins de la nostra institució quins 
principis, valors o drets i deures cal complir i ponderar, i quins mecanismes 
de control i seguiment tenim a la Universitat de Barcelona per prevenir i per 
tractar aquestes situacions. 

Durant molt de temps no hem prestat suficient atenció als canvis que es 
produïen en la manera de fer ciència ni hem prioritzat assegurar la 
transparència que el sistema de recerca necessita per generar confiança i 
seguretat, inclosa la manca de rendició de comptes, que en altres contextos 
impera com a obligació. La pèrdua de credibilitat de la institució per males 
pràctiques científiques comporta repercussions molt greus i negatives per a 
investigadors, per a la pròpia institució i per al conjunt de la societat. 
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Tampoc s’han dedicat suficients esforços dins el nostre entorn universitari i 
científic per millorar la visibilitat, l’accessibilitat i la coordinació entre els 
diversos ens i organismes que treballen per assegurar les bones pràctiques 
ètiques i d’integritat en recerca: Comissió de Responsabilitat Social 
Universitària (RSU), Oficina de Gestió de la Recerca (OGR), Comissió 
d’Avaluació Ètica dels Projectes Internacionals de Recerca, Oficina de 
Protecció de Dades, CRAI, Centres científics i tecnològics de la UB (CCiT-
UB), o la pròpia Comissió de Bioètica de la UB. Cal destacar que la Comissió 
de Bioètica ha desenvolupat una tasca formativa innovadora en ètica i 
integritat en la recerca, i ha esdevingut un model a seguir per altres 
universitats tant públiques com privades a Catalunya, i també ara a Europa 
en el marc de la lliga LERU. En particular, s’ha de tenir ben present la 
capacitació que ofereix en ètica i integritat en la recerca als investigadors en 
el moment de presentar projectes de recerca, faceta important per ser 
avaluats i poder competir en convocatòries de finançament de la recerca.  

La millora en aquest terreny ha d’arribar a totes les disciplines i tots els 
ensenyaments; tots els actors i agents implicats en els processos de creació 
del coneixement i de gestió del coneixement en són destinataris. Estudiants 
de grau i postgrau, investigadors predoctorals i postdoctorals, acadèmics i 
professionals, personal d’administració i serveis en contacte amb àrees 
sensibles com ara la protecció de dades, la publicació de resultats, la gestió 
de projectes, etc. 

Volem fer un sistema de baix a dalt amb principis, drets i deures, i 
mecanismes per contribuir a la seva implementació i control, que té la 
capacitat de connectar dins la UB els principals agents: oficina de protecció 
de dades, responsabilitat social, igualtat de gènere, etc., que inclogui la 
claredat i transparència en la gestió de conflictes d’interessos, i en preservi la 
confidencialitat deguda. 

Un dels actors cabdals d’aquesta iniciativa és la Comissió de Bioètica de la 
Universitat de Barcelona, creada l’any 2000. L’avaluació de la recerca que es 
vol desenvolupar a la UB és un moment crucial per detectar els problemes 
relacionats amb l´ètica i la integritat en la recerca i per donar formació 
mitjançant fórmules innovadores, no presencials, adaptades a les necessitats 
dels investigadors. 
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6.6.2 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 6.6#1. Desenvolupar un codi d’ètica de la recerca de la UB i 
promoure’n la generalització al conjunt del sistema universitari català 
 

Accions 

 Elaborar un codi propi d’ètica de la recerca de la Universitat de Barcelona, 1.
fent-hi participar tots els agents implicats per generar l’adherència i el 
compliment necessaris. 

 Revisar i actualitzar la guia de bones pràctiques en recerca de la UB 2.
(2010) per donar resposta a les necessitats de la recerca d’avui. 

 Desenvolupar un sistema propi de gestió dels conflictes d’interessos i 3.
regular el control de les males pràctiques en recerca. 

 Visibilitzar el codi d’ètica i la guia de bones pràctiques en recerca dintre 4.
de la institució i fora, i disseminar aquest cos normatiu en diàleg amb la 
societat per generar confiança i transparència. 

 

Objectiu 6.6#2. Implementar la formació transversal en ètica i integritat 
en la recerca en grau, màster i doctorat 
 

Accions 

 Desenvolupar una eina transversal de formació i capacitació en ètica i 1.
integritat en la recerca per a tota la UB, professors i investigadors 
inclosos, no tan sols personal en formació, i d’enfortiment de capacitats 
en ètica i integritat en la recerca i investigació i innovació responsable. 
Aprofitar els avantatges del Moodle UB i amb la col·laboració de l’ICE i les 
facultats, els departaments, l’Escola de Doctorat, etc.  

 Implementar el model formatiu basat en les metodologies 2.
desenvolupades per la Comissió de Bioètica de la UB —formació no 
tradicional / no presencial— juntament amb el centre de recerca 
Observatori de Bioètica i Dret de la UB: aprendre ètica i integritat, revisar-
la, complir-la etc. en el moment de presentar projectes de recerca (model 
pres com a referència a la lliga LERU: «Com promoure la integritat en la 
recerca a nivell universitari mitjançant infraestructures ètiques»). Amb el 
suport de l’FBG. 
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 Avaluar la possibilitat d’exigir formació a tot el personal investigador i 3.
docent de la UB (potenciar aquesta exigència amb el suport de (o des de) 
l’Escola de Doctorat de la UB).  

 

Objectiu 6.6#3. Establir l’estructura de gestió necessària per assegurar el 
control del compliment de les normes i codis de conducta en ètica i 
integritat de la recerca  
 

Accions 

 Crear una secretaria permanent amb personal de suport a la recerca per 1.
resoldre dubtes i problemes relacionats amb els aspectes ètics, jurídics i 
socials de la recerca i gestionar els acords de les comissions de Recerca i 
de Política Científica. 

 Revisar l’estat de la qüestió dels comitès i comissions que desenvolupen 2.
la seva activitat a la UB: revisar-ne la composició i els reglaments de 
funcionament intern, compartir experiències i problemes, etc.  

 Desenvolupar fulls de ruta, autoavaluacions i llistes de comprovació o 3.
checklists per a tots els tipus de recerca (assajos clínics, intervencions 
socials, recerca amb humans, animals, amb mostres biològiques d’origen 
humà...). Accessible mitjançant web en obert UB a tots els investigadors i 
a tota persona interessada en tres idiomes (català, castellà, anglès).  

 Disseny i activació d’un portal de transparència per a l’ètica i la integritat 4.
en la recerca, en què es posin en relació tots els agents, mecanismes i 
estructures que participen en aquesta política. 

 

Objectiu 6.6#4. Establir i promoure pautes ètiques i una guia de bona 
pràctica transparent i clara sobre la utilització de dades en recerca 
 

Accions 

 Presentar un model propi sobre analítica de dades massives (amb els 1.
serveis informàtics i l’àrea TIC, i altres unitats o organismes implicats). La 
Universitat de Barcelona per esdevenir un agent dinamitzador de la 
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recerca, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit de la 
recerca amb dades massives en la societat digital guiada per la dada, 
necessita urgentment desenvolupar una política clara sobre l’ús de dades 
massives. El primer pas és elaborar unes pautes ètiques pròpies, amb 
segell de la Universitat de Barcelona, i una guia de bones pràctiques que 
permeti aprofundir sobre el marc d’actuació. La creació de coneixement i 
la seva aplicació en la societat digital, en què predomina la recerca 
transnacional, és avui un repte i una oportunitat per millorar la qualitat de 
recerca i assegurar la confiança de la ciutadania en la recerca que es fa a 
la nostra universitat. 

 Adequar la política sobre protecció de dades personals de la Universitat 2.
de Barcelona a la nova regulació europea (amb el servei de protecció de 
dades, el CRAI i l’àrea TIC de la Universitat de Barcelona).  

 Presentar un model propi d’accés obert de dades generades en recerca 3.
de la Universitat de Barcelona amb el suport del CRAI. 
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7  LA POLÍTICA INTERNACIONAL I EL 

DOCTORAT 
 

 

 

7.1 La política internacional 
 

7.1.1 Antecedents 
 

La política internacional de la Universitat de Barcelona s’estén en els tres 
àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència, especialment 
en el conjunt de la gestió de la institució i en els serveis que ofereix a la 
comunitat universitària. Els principals eixos de la política internacional són: la 
mobilitat internacional de l‘alumnat, del personal docent i investigador i del 
personal d‘administració i serveis, la formació en un context internacional, 
l’articulació d’aliances científiques internacionals per promoure la recerca i la 
mobilitat internacionals dels investigadors i docents, l‘acció i la representació 
de la UB a les xarxes institucionals, i la cooperació universitària. 

La UB ha fet un esforç per estar present en l’àmbit internacional a través de 
xarxes, associacions i consorcis. Entre les associacions més importants cal 
destacar les següents: LERU, EUA, AUF, EIAE, EPUT, EAIE, EPUT, EUCEN, 
Grup Coïmbra, EuroCampus, Grupo Tordesillas, EUROLIFE, en l’àmbit 
europeu; Universia, AUIP, RedEmprendia, CINDA, RECLA, OBREAL en l’àmbit 
iberoamericà; i IAU, IRUN i Fundació Confuci, AECHE en l’àmbit internacional, 
entre d’altres tant generals com més específiques de determinades àrees de 
coneixement. 

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



123 

Un nombre tan gran de representació implica obligatòriament un problema 
de control dels objectius principals i la priorització necessària. És evident que 
a Iberoamèrica hi ha una necessitat d’atenció especial ja que ocupa un dels 
nostres millors clients en relació amb la formació de postgrau i doctorats. A 
escala europea, la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU) ocupa un 
lloc destacat, sense oblidar l’European University Association (EUA), un 
entorn nombrós d’universitats amb poder sobre les polítiques europees 
universitàries. El sector de la Mediterrània és un focus important d’atenció 
complementat per a les relacions estratègiques amb EUROCampus 
(Universitats Pirineus-Mediterrània). Finalment, la necessitat d’obrir-nos a 
altres mercats ens requereix diversificacions, com a Àsia a través de l’Institut 
Confuci o de la genèrica i històrica IAU (Associació Internacional 
d’Universitats). També volem explorar nous mercats —com ara Amèrica del 
Nord— que no han estat suficientment explotats per part de la nostra 
institució. 

De les relacions internacionals per països, França ocupa una posició 
estratègica amb una forta activitat en la implantació del Campus France a 
Catalunya, el projecte d’Universitat Franco-Espanyola (o Franco-Catalana) a 
partir dels primers acords amb la Université de Paris-Saclay, la Université de 
Montpellier i la Paul Valéry, seguida d’Alemanya, amb el projecte compartit 
amb la UPF de l’eix d’unió Alemanya-França i Catalunya i la coordinació amb 
DAAD. 

Si sumem a tot això els programes o projectes internacionals competitius 
com l’Horitzó 2020 o els KIC (EIT-Health), concedits el 2014, amb un fort 
desplegament de mitjans per poder recuperar la inversió necessària, o els 
que estan en tràmit, es pot determinar que estem davant d’un dels grans 
reptes de l’actual Universitat de Barcelona. Aquesta situació no es troba, en 
general, en sintonia amb la preparació del nostre personal de suport a la 
docència o a la recerca internacional, ni tenim una plantilla dimensionada per 
a un creixement tan actiu. La institució ha de fer accions estratègiques 
d’emergència per la qual cosa ha de tenir temps d’integrar i aprofitar aquesta 
experiència internacional en el seu interior. 

Cal indicar que aquesta pressió que la internacionalització provoca sobre la 
UB es pot veure igualment en els grups de recerca que tenen projectes 
europeus o internacionals de recerca. El 2014 s’han signat onze projectes 
europeus per valor de 3,1 M€ del VII PM i dos de l’Horitzó 2020, que, 
juntament amb els projectes vius, fan un total de 23 projectes europeus amb 
quasi 5 M€ de despesa. Aquesta darrera activitat bàsicament està gestionada 
per la Unitat de Projectes Internacionals de Recerca (UPIR), activitat que 
combina amb la difusió de la informació i el suport a la preparació de 
propostes, objectiu estratègic de la UB si vol augmentar la seva 
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competitivitat internacional. Cal remarcar l’esforç enorme que s’ha fet perquè 
la UB pugui disposar d’un portal de convocatòries global i efectiu. 

L’àmbit de la mobilitat és un gran apartat de la política internacional que 
s’estén en tots els col·lectius d’alumnat, del PDI i del PAS en els diferents 
nivells, i en el programa tradicional Erasmus i les pràctiques professionals. 

La Universitat de Barcelona històricament ha signat un nombre molt elevat 
de convenis internacionals sota la promoció d’un investigador, un grup 
d’investigació i en algun cas d’un centre. És important que aquesta gran 
activitat tingui retorns en la pròpia institució, més enllà dels propis 
promotors. Els esforços per millorar la internacionalització es poden veure en 
els mapes de la internacionalització que es poden obtenir de la pàgina web 
corresponent. Un punt important és fer un seguiment dels convenis 
establerts per tal que el seu contingut no sigui buit. 

 

7.1.2 Situació actual 
 

 Volem seguir conformant-nos a estar en els rànquings entre les 200 
primeres universitats del món o volem tenir l’ambició d’estar entre les 
100 primeres? 

 Quines són les condicions necessàries per a la UB? És possible avançar 
posicions en els rànquings en el context universitari del nostre país i 
amb el pressupost que tenim per a les universitats públiques 
catalanes? 

Aquestes preguntes són cabdals per establir una política internacional 
adequada al potencial que té la institució. Els objectius que plantegem 
pretenen enfortir la institució perquè pugui millorar el seu nivell en el concert 
internacional.  

Adoptar una bona estratègia d’internacionalització és crucial per assolir una 
bona posició en el mapa universitari internacional. Per aconseguir aquest 
objectiu els ingredients són un compromís ferm de la institució, projectes de 
recerca i programes de formació i intercanvi amb institucions estrangeres, a 
més d’una administració interna àgil, lleugera i capaç d’adaptar-se per donar 
suport a les polítiques de la institució. Cal confiar amb el nostre personal i 
professionalitzar més encara el PAS dedicat a activitats relacionades amb 
aspectes d’internacionalització, des de la gestió de projectes o convenis 
estratègics fins a la mobilitat o comunicació internacional. 
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Dit això, a continuació s’indiquen algunes reflexions conduents a assolir els 
objectius: 

 Cal invertir en la internacionalització de la UB i cal fer-ho en termes 
d’anàlisi dels llocs on obtenim més benefici. Sense inversió, difícilment 
ho aconseguirem. Necessitem ser més eficients i invertir els nostres 
recursos estratègicament allà on som més forts. No es pot jugar a la 
primera divisió si no estem disposats a tenir els millors amb nosaltres. 
 

 Necessitem fer una anàlisi de com volem mantenir i augmentar, si cal, 
la nostra presència internacional en xarxes, consorcis, aliances, etc. Per 
això cal saber on som, què ens costa, què n’obtenim, en què som més 
potents, quina visibilitat ens dóna, etc. Aquí hi entren la LERU, l’EUA, el 
Grup Coïmbra, EUROLIFE, EIT-Health, i molts d’altres d’àmbits 
científics molt diversos. 

 
o La LERU és cabdal per nosaltres com una universitat on la docència 

i la recerca i innovació de qualitat han de ser les nostres prioritats. 
És essencial per continuar treballant amb les millors universitats 
d’Europa que tenen la recerca com un dels seus motors principals, i 
també per tenir veu i influir en les polítiques i programes de la UE. 

o Hem perdut el protagonisme que la UB tenia a l’EUA i al Grup 
Coïmbra, i cal analitzar si això és bo o no. 

o Som un important soci de l’EIT-Health, però sense ser gaire 
conscients que, per tenir èxit en aquest consorci i treure’n els 
màxims beneficis, cal invertir-hi i tenir prioritats estratègiques 
clares.  
 

 La participació en activitats internacionals —siguin de docència, 
recerca, innovació i transferència— no ha de suposar una càrrega per 
al PDI de la UB; al contrari, se li ha de donar suport, s’ha d’incentivar i 
reconèixer. Necessitem estructures àgils, eficients i adaptades a les 
necessitats de l’activitat internacional actual. Cal fer un esforç 
d’augmentar els recursos humans dedicats a la internacionalització de 
la UB en el període 2017-2020. 
 

 La recerca, innovació i transferència són cabdals per a la UB i cal 
prioritzar els àmbits en què som millors, o els que són estratègics i on 
tenim una posició emergent, en els quals podem tenir un paper 
important. Hem de tenir visió de futur i avançar-nos al que ens vindrà 
els propers anys. Per això es necessita suport i incentivar la 
participació del PDI en projectes i consorcis europeus i internacionals 
(Horitzó 2020, EIT, etc.). Els grups de recerca de la UB amb els seus 
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instituts propis i associats acullen el millor de la recerca del nostre 
país. Per continuar avançant en aquesta línia, cal donar-los el màxim 
suport. 

 

7.1.3 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 7.1#1. Definir la planificació estratègica internacional 
 

Considerem molt important definir un pla d’internacionalització de la UB en 
un període de tres mesos. Aquest pla constituirà un punt de partida de la 
futura política internacional de la UB, mitjançant la qual pretenem situar la 
institució en un lloc destacat en la docència i recerca internacional.  

Accions 

 Establir indicadors del nivell d’internacionalització de la UB (nombre de 1.
projectes internacionals i publicacions científiques, convenis, 
reconeixements internacionals dels nostres investigadors, etc.). Aquests 
indicadors són importants per fer una valoració contínua de la nostra 
Institució i així poder dissenyar polítiques per a la seva millora. 

 Incrementar el suport als investigadors en les sol·licituds i seguiment de 2.
projectes internacionals, perquè puguin dedicar-se amb més intensitat al 
seu desenvolupament. És un fet ben conegut que una bona promoció i 
gestió dels projectes i accions internacionals redunda en una taxa d’èxit 
més elevada de les propostes. 

 Dur a terme un seguiment dels programes i polítiques de recerca de la 3.
Unió Europea, a través dels punts de contacte nacionals i internacionals, 
així com de les xarxes internacionals a les quals la UB pertany, en les 
seves oficines i delegacions a Brussel·les. 

 

Objectiu 7.1#2. Desenvolupar accions de divulgació internacional 
 
Accions 

 Volem que la UB sigui un fòrum d’iniciatives i debats de política científica 1.
a escala europea. Tenim el propòsit d’organitzar jornades en què persones 
destacades dins de l’àmbit de promoció i gestió de la recerca 
internacional ens presentin noves idees i programes. Hem de recuperar 
aquesta capacitat de ser institució líder en la promoció de la recerca. 
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 Volem analitzar l’actual estructura de recursos humans relacionada amb 2.
les activitats internacionals i promocionar i fer més visible el paper de 
l’OPER. 

 Volem actuar en el camp internacional amb la màxima coordinació dins 3.
del Grup UB. 

 

Objectiu 7.1#3. Promoure un pla específic per a Amèrica Llatina i analitzar 
noves prioritats internacionals 
 
Accions 

 Fomentar col·laboracions i convenis amb universitats i institucions de 1.
països de l’Amèrica Llatina. Molts dels nostres investigadors han establert 
relacions amb grups d’aquestes universitats, que tenen un potencial humà 
important, amb una gran capacitat d’integració en el nostre sistema. 
Considerem, doncs, d’un gran valor estratègic promoure noves idees per 
atreure col·laboracions i enfortir les ja existents. 

 Crear una unitat operativa de comercialització de productes propis de 2.
postgrau dirigits a països de l’Amèrica Llatina. 

 Fer una anàlisi de fortaleses de la UB amb l’objectiu d’obrir l’oferta docent 3.
a nous països. 

 

 

7.2 L’Escola de Doctorat 
  

7.2.1 Antecedents 
 

La Universitat de Barcelona ha fet una oferta de 48 programes de doctorat 
distribuïts en quatre àmbits, tot i que molts dels quals estan vinculats a més 
d’un àmbit (ciències experimentals i enginyeries; medicina i ciències de la 
salut; humanitats i ciències socials, arts i educació; economia i dret). Només 
dos d’aquests programes són Erasmus Mundus. El nombre d’investigadors en 
formació matriculats s’eleva a 5.431 (el 31,5 % han fet estades a l’estranger); 
147 doctors han rebut la menció internacional. El nombre de tesis llegides el 
2014 és de 752 i el nombre de persones amb beca/contracte FPU, FPI, FI o 
APIF (UB) és de 759.  
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El desenvolupament del Pla de doctorats industrials posats en marxa el curs 
2012-2013 ha tingut un primer efecte a la UB amb nou convenis de 
col·laboració amb empreses. 

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) ha seguit el seu 
recorregut d’estabilització des de la publicació en el DOGC de 19 juliol de 
2013 amb l’objectiu d’organitzar la formació i la preparació professional dels 
estudiants de doctorat o investigadors en formació. És responsabilitat de 
l’EDUB, i dels seus programes, la formació inter- i transdisciplinària vinculada 
a un projecte científic coherent, en el marc d’un programa de doctorat. 
Promou l’obtenció del títol de doctor o doctora per part dels investigadors 
en formació fomentant l’excel·lència i la internacionalització. El funcionament 
de l’EDUB es basa en el seu Reglament de règim intern, aprovat pel Consell 
de Govern d’octubre de 2013 i modificat el mes d’abril de 2016, i té un Comitè 
de Direcció en el qual participen un director, un vicedirector i un secretari, a 
més dels vocals en representació de les facultats i programes. L’elevat 
nombre de membres del Comitè, en especial els 48 coordinadors dels 
programes, requereix la creació d’una Comissió Delegada. 

Creiem que cal redefinir el paper de l’EDUB, amb grans escoles d’àmbit, 
establint d’una manera clara quines són les seves funcions pròpies (com a 
escola d’escoles) i quines són les que es deleguen a les escoles d’àmbit (amb 
centres/programes).  

El repte del doctorat basat en el model d’Escola de 
Doctorat és la internacionalització i la mobilitat (EUA, 

2015) 

El Reial decret de doctorat de 2011 (99/2011, de 28 de gener) es va basar en 
les recomanacions de l’European University Association (EUA) de 2004-
2005 i del corresponent Council for Doctoral Education (EUA-CDE, 2008), 
concretades en «La recomanació de Salzburg, II» (2010), en què es defineixen 
els conceptes de programa de doctorat i d’escoles de doctorat i n’identifica 
els diferents models. L’actual model de la Universitat de Barcelona és el de 
global doctoral school centralitzat en una única estructura. 

L’EUA va publicar l’any 2015 el document Doctoral schools a European trend 
in doctoral education en el qual s’indica que el repte actual és la 
internacionalització i la mobilitat, aproximant les escoles de doctorat i el 
mateix doctorat a la política internacional de les universitats intensives en 
recerca. Quina és la causa del canvi que s’ha produït a Europa en els darrers 
vint anys per obtenir un doctorat? Els responsables europeus han valorat que 
el punt d’inflexió per fer una recerca europea més competitiva és la millora 
de la preparació dels nous doctors en termes de desenvolupament de la 
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carrera i millora de l’ocupabilitat, una millor formació derivada de la mobilitat, 
una formació internacional més sòlida, l’obtenció d’habilitats que permetin 
transformar coneixement en valor a través de la transferència, i valors del 
sistema com una rendició de comptes, i procediments d’acreditació de la 
qualitat més exhaustius.  

Tot aquest moviment afecta la manca de professionals en els programes de 
doctorat tradicionals amb més restricció normativa, però obre la possibilitat a 
nous llocs de treball especialitzats de personal no acadèmic, i per tant de 
PAS amb formació especialitzada que ocuparan llocs de treball 
d’administració i suport a processos relacionats amb l’oferta educativa del 
doctorat. Aquest moviment, que promou la necessària professionalització 
dels gestors que haurien de suplir els acadèmics en diverses activitats, està 
promogut pel programa PRIDE - Professionals in Doctoral Education.  
 
Parlant d’ocupabilitat dels nostres doctorands, és important introduir 
l’element d’innovació i translació de la recerca, i l’emprenedoria i capacitat de 
fer arribar la innovació als mercats i a la creació d’empresa. Aquesta és una 
formació que es podria fer des de l’EDUB en col·laboració amb actors interns 
i externs (BIE, FBG, etc.). 

 

7.2.2 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 7.2#1. Fer que l’Escola de Doctorat sigui un punt de trobada 
entre el món acadèmic, la societat i el món de la innovació  
 
Accions 

 Promoure que l’Escola de Doctorat sigui un punt de trobada entre el món 1.
acadèmic, la societat i la innovació, en què el coneixement creat es pugui 
transmetre d’una manera immediata als estudiants, perquè l’Escola se situï 
al nivell internacional més alt i els estudiants i professors treballin en un 
ambient d’alta qualitat científica.  

 Fer que els estudiants assoleixin una bona formació perquè puguin 2.
competir en els fòrums internacionals més prestigiosos i augmentar la 
seva capacitat de treballar en un context internacional. 
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Objectiu 7.2#2. Millorar la relació entre postgraus i doctorat 
 

El Pla de Bolonya va néixer amb el propòsit de reformar el sistema educatiu 
europeu, amb l’objectiu principal d’homogeneïtzar els estudis superiors a 
Europa per tal de competir amb els sistemes de les universitats nord-
americanes i asiàtiques. Es va proposar una nova estructura del sistema 
educatiu organitzada en tres cicles, una avaluació continuada i un increment 
en el finançament. Tot i que la iniciativa era bona, la implementació no ho ha 
estat tant. Un element cabdal del Pla era el desenvolupament del postgrau. 
Un fet similar passa a les universitats dels Estats Units i fins i tot del Regne 
Unit, on els postgraus, d’alt nivell, són l’avantsala de les sortides 
professionals. Aquest punt no s’ha implementat bé en moltes universitats i 
facultats on s’han creat molts màsters, en alguns casos amb pocs alumnes i 
molt similars als antics cursos de doctorat.  

Accions 

 Incrementar el nombre d’estudiants de postgrau estrangers. Cal, per això, 1.
fer accions més decidides: augmentar la visibilitat de la nostra oferta i 
establir programes comuns amb universitats de fora, per fer programes i 
cursos comuns, o més màrqueting. És important incrementar el nombre 
de cursos en llengua anglesa. Aquest és un tema crucial per al doctorat a 
la UB. 

 Promoure el coneixement transversal entre diferents disciplines. Establir 2.
programes interdisciplinaris competitius. Aquest punt és imprescindible 
per ser membre actiu en programes de doctorat de les Innovative 
Training Networks de la UE i altres. Tanmateix volem establir programes 
sostenibles i orientats a atendre les necessitats de les nostres societats i 
dels sectors industrials. 

 Desenvolupar un model que promogui una oferta de formació lligada a 3.
àrees temàtiques àmplies que englobin més d’un programa on la inter- i la 
transdisciplinarietat siguin un valor afegit. 

Objectiu 7.2#3. Donar a conèixer tots els serveis i ajuts de suport a la 
internacionalització 
 

Accions 

 Oferir als estudiants una formació complementària de qualitat: cursos de 1.
llengua anglesa, com parlar en públic, com escriure un article, un informe, 
un projecte, com fer un debat i una comunicació científica.  
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 Millorar les estratègies de màrqueting amb una web més evolucionada 2.
amb la informació dels cursos i programes. Pretenem agilitzar els tràmits 
administratius per captar estudiants estrangers, en especial les 
matriculacions d’estudiants de països no comunitaris.  

 Disminuir el temps d’espera dels estudiants estrangers de doctorat de la 3.
revisió de la documentació per decidir si s’accepten o no a programes de 
doctorat. Això és imprescindible en relació amb les convocatòries de 
beques. 

 Incentivar la docència i l’administració en llengua anglesa, imprescindible 4.
per atreure estudiants estrangers i amb aquesta finalitat proporcionarem 
formació a PDI i PAS. 

 Augmentar el nombre de programes i cursos en anglès, millorar el nivell 5.
d’idiomes del PDI i del PAS.  

Barcelona té un gran atractiu per als estudiants internacionals, tant de 
pregrau com de postgrau (màster i doctorat), i cal aprofitar-ho. En l’àmbit 
docent i en la captació d’alumnes internacionals cal millorar i invertir-hi 
recursos. No podem tenir una pàgina web que, un cop s’ha passat de la 
primera pàgina en anglès, la següent és en català. En aquest moment ja 
hem perdut un estudiant internacional.  

 Incentivar la presentació de projectes als programes Erasmus Mundus i 6.
Erasmus+. No es pot fer només a partir de la iniciativa i del voluntarisme 
del PDI que hi creu i que hi dedica moltes hores. Es necessiten les 
estructures i els suports institucionals adequats. La nostra participació en 
aquests programes podria ser molt superior. 

 Organitzar i coordinar totes les activitats internacionals, que han d’estar 7.
ben estructurades i definides.  

Les universitats europees més punteres disposen d’estructures 
cohesionades. Nosaltres les tenim fragmentades. Aquest fet limita 
considerablement l’efectivitat del nostre sistema. Una estructura sòlida i 
coherent amb un personal voluntarista, però amb formació insuficient, no 
és adequada. Cal millorar les estructures de suport de l’actual Escola de 
Doctorat. 

 Promoure mecanismes per captar estudiants internacionals; cal 8.
identificar-los i integrar-los. 

El Banc Mundial, com el govern dels Estats Units, donen beques per 
estudiar a universitats que s’han acreditat. La UB no figura entre aquestes 
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universitats. Hi ha nous mercats de captació d’estudiants a l’Amèrica 
Llatina, l’Àsia i l’Àfrica, on hem de ser més actius. 

 

 

7.3 La mobilitat internacional 
 

7.3.1 Objectius i línies d’acció  

Objectiu 7.3#1. Mantenir i millorar la mobilitat internacional del col·lectiu 
d’estudiants 
 

Accions 

 Mantenir l’esforç per assegurar una bona activitat dels nostres estudiants 1.
que surten a altres països en el marc dels programes europeus. 

 Augmentar les oportunitats de llocs d’acollida europeus i d’àmbit 2.
internacional i millorar les condicions de qualitat de la gestió i 
l’experiència. 

 Augmentar l’oferta de places en països no europeus (amb programa 3.
Erasmus Mundus) articulant una política de convenis amb universitats de 
referència internacional. 

 Fer ús parcial dels fons econòmics externs obtinguts en convenis de 4.
col·laboració per millorar les condicions econòmiques de la mobilitat 
extracomunitària. 

 Analitzar les causes del baix ús de les pràctiques en empreses 5.
internacionals i activar un pla sectorial per augmentar-ne la informació i la 
gestió del programa Erasmus+, incentivant convenis amb empreses 
catalanes a l’exterior o d’altres convenis amb socis internacionals. 

 Millorar els resultats dels indicadors d’obtenció d’ajuts de mobilitat 6.
internacional per part d’alumnat de la UB. 

 Coordinar totes les unitats relacionades amb la mobilitat internacional de 7.
l’alumnat de la UB amb la finalitat d’augmentar-ne l’eficiència. Millorar la 
visibilitat dels resultats d’aquesta mobilitat.  
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Objectiu 7.3#2. Mantenir i millorar la quantitat i qualitat de la demanda 
de mobilitat del col·lectiu internacional d’estudiants 
 
Accions 

 Garantir la qualitat de l’aprenentatge i facilitar la seva integració a través 1.
de programes de recepció i de tutors sectorials coparticipats per PDI, PAS 
i membres del col·lectiu dels estudiants.  

 Augmentar la visualització del Programa Study-Abroad de la UB. 2.

 Dotar de millors condicions les unitats de promoció de l’acollida de 3.
l’alumnat internacional. 

 

Objectiu 7.3#3. Aprofundir en la coordinació de les unitats 
administratives i assegurar una gestió eficaç de la mobilitat internacional 
del col·lectiu d’estudiants 
 
Accions 

 Millorar la coordinació entre el Vicerectorat, l’Oficina de Relacions 1.
Internacionals i els centres d’acollida de l’alumnat. 

 Proporcionar una formació permanent al personal que dugui a terme la 2.
gestió de la mobilitat dels estudiants. 

 Facilitar els tràmits administratius associats a la mobilitat. Fer que els 3.
estudiants rebin puntualment els pagaments dels ajuts aconseguits. 

 

Objectiu 7.3#4. Augmentar el nombre de títols dobles i conjunts 
(double/multiple and joint degrees) internacionals 
 
Accions 

 Augmentar la competitivitat dels estudis de doctorat amb l’oferta de títols 1.
dobles, múltiples i graus internacionals conjunts, que aportin als 
estudiants noves competències i especialitzacions i una millor projecció al 
mercat laboral. 

 Millorar l’assessorament per fer un bon disseny d’aquests títols amb el 2.
propòsit d’adaptar-nos a les necessitats de la recerca interdisciplinària 
industrial. 
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 Fomentar la participació en programes europeus com els Erasmus 3.
Mundus Joint Master’s Degrees o títols conjunts de doctorat tipus Accions 
Marie-Curie de l’Horitzó 2020. 

 Fer un seguiment permanent del grau d’aprofitament dels cursos per part 4.
de l’alumnat. 

 Fer una bona difusió dels programes a la web de l’EDUB. 5.
 

Objectiu 7.3#5. Fomentar la mobilitat del PDI amb finalitats docents i/o 
investigadores 
 
Accions 

 Millorar la mobilitat del PDI perquè participi en programes de titulació 1.
doble i múltiple i de graus europeus conjunts. 

 Millorar la mobilitat del PDI per fomentar col·laboracions amb grups de 2.
recerca internacionals. 

 Fomentar la mobilitat de grups menys visibles en l’àmbit internacional. 3.

 Fomentar la competència lingüística del professorat i la seva acreditació 4.
per poder dur a terme aquestes accions amb un grau d’aprofitament 
millor.  

 Fer un seguiment de totes les activitats associades a les accions de 5.
mobilitat dels investigadors. 
 

Objectiu 7.3#6. Establir un acord de mobilitat internacional del PAS amb 
els òrgans de representació amb l’Horitzó 2020 
 
Accions 

 Fomentar la internacionalització de les estructures de gestió incrementant 1.
la mobilitat del PAS per a la gestió de programes europeus i 
extracomunitaris. 

 Facilitar la participació del PAS en cursos de formació sobre gestió de 2.
projectes.  

 Facilitar la participació del PAS en l’Erasmus+ Staff Training Mobility 3.
Program. 

 Facilitar l’intercanvi d’idees i experiències amb el PAS d’altres universitats. 4.
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7.4 El reconeixement i la visibilitat internacional de la UB 
 

7.4.1 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 7.4#1. Coordinar les informacions de reconeixement 
internacional de la UB de les diferents unitats i àrees i establir un pla de 
comunicació únic 
 
Accions 

 Gestionar la recollida de dades sobre el reconeixement internacional de la 1.
UB en educació, recerca i innovació, obtinguts en els seus centres. 

 Assegurar la recollida, coordinació i difusió de totes les dades per establir 2.
un pla de comunicació únic. 

 Elaborar i presentar bianualment un informe sobre el reconeixement 3.
internacional de la UB i, a partir d’aquest, proposar accions de millora. 

 

Objectiu 7.4#2. Millorar el coneixement sobre la posició de la UB en els 
sistemes d’avaluació i classificació d’universitats 
 

Accions 

 Crear un observatori interdisciplinari de bibliometria, avaluació de la 1.
recerca i rànquings universitaris. 

 
 Promoure l’estudi dels diferents rànquings internacionals d’universitats en 2.

el marc d’un grup estable de recerca interdisciplinari i coordinar-ne els 
resultats amb la unitat responsable del vicerectorat corresponent. 

 Explorar noves fonts de dades, complementàries a les bases de citacions 3.
clàssiques, per tenir una fotografia més plural de la repercussió de la 
recerca de la UB, especialment en àmbits d’humanitats i ciències socials. 

 Sistematitzar el coneixement sobre la posició de la UB en els sistemes 4.
d’avaluació i classificació d’universitats. 

 Elaborar estudis prospectius sobre els sistemes d’avaluació i classificació 5.
d’universitats. Fer projeccions i models respecte a la posició futura de la 
UB, en funció de variables diverses i canviants. 
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 Analitzar la possibilitat de crear un observatori especialitzat d’àmbit 6.
català similar als que hi ha en altres comunitats autònomes i coordinat 
amb la iniciativa de la UB. 

 Establir sistemes eficaços de recollida de dades sobre publicacions i 7.
projectes, així com participació en consells editorials de revistes i comitès 
científics.  

 

7.5 Cooperació universitària al desenvolupament 
 

7.5.1 Objectius i línies d’acció  
 

Objectiu 7.5#1. Consolidar els programes de cooperació al 
desenvolupament, avaluar-ne els resultats, promoure incentius i donar-hi 
més valor institucional 
 
Accions 

 Coordinar les activitats de cooperació internacional de totes les unitats. 1.

 Millorar, en coordinació amb el vicerectorat corresponent, els projectes i 2.
programes de la Fundació Solidaritat UB, destinats a enfortir la 
cooperació al desenvolupament.  

 Estudiar iniciatives per tal que la Fundació Solidaritat UB sigui més activa, 3.
més moderna i més adaptada al context universitari i internacional actual. 
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8  LA POLÍTICA ECONÒMICA I LES 

INVERSIONS: CONTROL PRESSUPOSTARI 
  

 
8.1 Antecedents 

 
La gestió econòmica ha d’estar al servei de les necessitats de la universitat a 
través d’una planificació estratègica d’objectius a curt i llarg termini i no a 
l’inrevés. No podem supeditar la nostra missió universitària a criteris 
exclusivament econòmics, com una finalitat en si mateixa, sinó com un 
instrument necessari per aconseguir una universitat de qualitat i responsable 
socialment que alhora en garanteixi la sostenibilitat econòmica. 

Creiem que una de les parts fonamentals del programa de govern de la UB és 
sense cap mena de dubte la política econòmica i els valors i principis que la 
presideixen. Saber com fer les accions que proposem, amb quins recursos, 
amb quina periodificació és molt important; amb tot, encara és més 
important tenir clars els principis que ens mouen i els valors ètics i de 
responsabilitat social que ens presideixen com a universitat pública 
(transparència i rendició de comptes). 

Juntament amb un funcionament professional escrupolós, rigorós i de 
qualitat, hem de tenir presents els principis de la responsabilitat social 
universitària (RSU) i garantir-ne els tres aspectes fonamentals (socials, 
mediambientals i econòmics), de manera que s’asseguri l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats, així com la qualitat i la seguretat de les condicions de treball. 

El context econòmic dels darrers anys, sens dubte, no ha estat favorable. El 
procés de consolidació pressupostària dels comptes públics ha perjudicat el 
conjunt de les universitats catalanes i espanyoles, que han patit força 
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retallades en el seu finançament. Si l’aportació efectiva (transferències 
corrents i inversions) de la Generalitat al conjunt del sistema universitari 
català va ser el 2009 de 1.035 M€, el 2014 la xifra era de 722 M€, una caiguda 
del 30 %! Aquesta davallada en els recursos disponibles ha afectat el conjunt 
d’universitats, però les deficiències en els criteris aplicats per distribuir els 
diners entre les universitats catalanes provoquen que el perjudici sigui 
especialment greu en el cas de la UB.  

La Comissió per a l’Estudi de la Situació Econòmica i Financera de la UB, 
nomenada el juliol de 2005 sota la direcció del professor Anton Costas, va 
posar de manifest en el seu informe les insuficiències del finançament de la 
UB. En primer lloc, el canvi de model del sistema universitari català, amb la 
creació de noves universitats, va provocar uns costos de transició que han 
recaigut especialment en la UB. En segon lloc, el model de finançament no 
reconeix suficientment l’esforç investigador, element que perjudica amb més 
intensitat les universitats, com la UB, que tenen un elevat contingut 
investigador. I, en tercer lloc, la UB, com a universitat històrica, suportava uns 
costos de serveis que afavorien el conjunt de les universitats catalanes, com 
ara les biblioteques o els serveis d’esports. La situació financera de la UB era 
preocupant, amb un dèficit el 2006 de 20 M€ i un deute acumulat de 60 M€. 

Aquestes deficiències van ser destacades igualment en l’informe dirigit a 
finals de 2007 per la professora Núria Bosch, i preparat amb la finalitat 
d’elaborar un pla de viabilitat economicofinancera per a la UB pactat amb la 
Generalitat de Catalunya. Paral·lelament als esforços que es van fer per 
conèixer la situació econòmica i financera real i les conseqüències de la 
proposta de nou finançament del sistema públic universitari, el Consell Social 
de la UB va fer a KPMG un nou encàrrec (5 de febrer de 2008) per disposar 
d’un pla d’estabilització pressupostària detallat que es va  publicar i presentar 
amb data 16 d’abril del 2008. 

L’elaboració del nou Pla de finançament del sistema universitat català havia 
de donar sortida a aquesta situació. En aquest sentit val a dir que la UB 
sempre va defensar davant la Generalitat una reforma tenint present una 
visió global del sistema universitari català, de tal manera que oferís un marc 
de funcionament just i eficient per al conjunt de les universitats. Tanmateix, 
amb l’arribada de la crisi econòmica el canvi de model va quedar aturat, fet 
que ha perjudicat especialment la UB per les deficiències abans esmentades.  
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8.2 Objectius i línies d’acció 
 

Objectiu 8#1. Negociar un nou marc de finançament de les universitats 
públiques catalanes que sigui realista i equitatiu, en el context d’un 
programa de sostenibilitat del sistema universitari català 

 
Les subvencions de la Generalitat són la font principal d’ingressos de les 
universitats públiques catalanes. A la UB representen actualment prop del 
60 % del total d’ingressos. Els recursos han de ser suficients per garantir la 
qualitat i l’equitat del sistema universitari. Els criteris de distribució del 
finançament entre les universitats han de ser coherents amb aquests 
objectius. Les universitats han de moure’s en un context d’estabilitat que 
permeti una planificació de les seves actuacions a llarg termini. L’excel·lència 
només es pot assolir si es disposa de recursos suficients i d’una manera 
planificada; mai serà fruit de la improvisació i del curt termini. Cal incentivar 
l’excel·lència en les tres àrees fonamentals de les universitats: la docència, la 
recerca i la transferència de coneixement. 

Accions 

 Promoure un sistema universitari obert basat en la confiança i l’equitat 1.
que negociï amb la Generalitat de Catalunya la recuperació de les pèrdues 
econòmiques, de funcionament, d’inversions i socials que hem sofert en el 
període 2008-2015. 

 Promoure un Programa de sostenibilitat del sistema universitari amb un 2.
Horitzó 2020 en el marc del qual se’n negociï el sanejament financer i 
adopti una mirada històrica del sistema i fixi un termini realista. 

 Reclamar el model de contractes programa que atorgui a les universitats 3.
les eines necessàries per a la gestió i posar data a un nou Pla plurianual 
d’inversions, de qualitat, seguretat i manteniment dels edificis. 

 Elaborar periòdicament l’estudi de la contribució socioeconòmica de les 4.
universitats públiques al territori i presentar-ne els resultats davant el 
Parlament de Catalunya i la societat. 

 Defensar un model que disminueixi la pressió econòmica de les famílies 5.
amb una disminució del preu de les matrícules que vingui compensada 
per una part de l’augment del finançament necessari de les universitats. 
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Objectiu 8#2. Potenciar altres fonts complementàries de finançament que 
reverteixin en una millora de la universitat  

 
Les matrícules, la recerca i la transferència de coneixement i tecnologia 
constitueixen fonts de finançament complementàries que cal potenciar per 
augmentar la qualitat de la universitat. L’increment en els preus de les 
matrícules pagades pel nostre alumnat durant els darrers anys no ha anat 
dirigit a millorar la seva formació, sinó a compensar la davallada de la 
subvenció de la Generalitat. La importància creixent dels estudis de postgrau 
i la formació permanent ha de ser aprofitada també per la UB, tenint en 
compte el seu enorme potencial de formació en quasi totes les àrees de 
coneixement.  

La participació i el lideratge en projectes de recerca internacional han de 
formar part de les prioritats de la universitat. Aquesta recerca ha de revertir 
en benefici de tota la societat, raó per la qual cal potenciar la transferència 
de coneixement i tecnologia mitjançant la col·laboració empresa-universitat-
societat. El professorat i els centres que participin en la potenciació 
d’aquestes altres fonts de finançament han de ser, alhora, partícips directes 
dels seus resultats.  

D’altra banda, cal aprofundir en nous models de captació de fons filantròpics 
(fundraising) en l’àmbit institucional i d’endowments. Aquest darrer model és 
una oportunitat per als sistemes universitaris, com en el cas de Catalunya, així 
com per a grans institucions universitàries. Caldrà incorporar aquesta 
aproximació a les estratègies de modernització de la UB i decidir quines 
unitats tindran la responsabilitat d’explicar anualment els resultats d’aquesta 
gestió. El paper del Consell Social, sens dubte, tindrà una importància 
especial i serà valorat institucionalment per aquests resultats. L’ús del 
micromecenatge per complementar recerques estratègiques sectorials o 
projectes docents fonamentals relacionats amb la formació de professionals 
específics són algunes línies de futur. En aquest sentit cal tenir present els 
informes de l’EUA, com ara el de Sostenibilitat financera de les universitats 
(2011). 

Accions 

 Estudiar i potenciar les àrees docents en postgraus i altres cursos en què 1.
la potencialitat de la UB és més forta, amb la finalitat d’incrementar els 
ingressos per matrícules que reverteixin en una millor qualitat dels 
ensenyaments i permetin a la vegada reforçar el sistema d’ajuts per raons 
d’equitat. 
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 Valorar i millorar els incentius del professorat a participar en les 2.
convocatòries de recerca nacionals i internacionals, fomentant 
selectivament la participació dels professors més ben posicionats. 

 Establir un sistema clar d’incentius que potenciï la col·laboració empresa-3.
universitat-societat, i afavorir la participació del professorat, centres i 
departaments.  

 Obrir nous models de captació de fons (fundraising i endowments) en 4.
col·laboració amb el Consell Social.  
 

Objectiu 8#3. Mantenir la política de control pressupostari, adequar el 
pressupost a la nova realitat organitzativa i planificar les possibilitats 
d’actualització de les despeses congelades 

 
Conjuntament amb un increment dels recursos, la Universitat ha de mantenir 
una política de rigor pressupostari i de millora de la seva situació financera. 
Els recursos a l’abast de la universitat sempre seran per definició escassos i 
cal gestionar-los amb criteris d’eficiència. La Universitat ha de rendir comptes 
davant la societat i ser transparent en la gestió dels recursos. La millora en la 
gestió i el funcionament de la Universitat revertirà, sens dubte, en la 
comunitat acadèmica i en potenciarà l’excel·lència, tant en la docència com 
en la recerca. El rigor en la gestió de la despesa ha de permetre a la vegada 
planificar quines són les partides congelades que cal actualitzar en quatre 
anys. 

Accions 

 Analitzar els serveis deficitaris de la Universitat, presentar les diferents 1.
alternatives possibles i definir un mapa de prioritats per implementar-lo. 

 Millorar el finançament dels centres i dels departaments resultants de la 2.
reestructuració de la UB, tenint en compte la despesa dels darrers 
exercicis i les mancances detectades. Cal fixar un horitzó plurianual que 
incorpori les necessitats relacionades amb el manteniment dels edificis i 
de les infraestructures.  

 Estudiar el cost de projecció de la plantilla de professorat a partir de les 3.
necessitats futures dels diferents departaments i centres.  

 Incorporar la seguretat i la prevenció de riscos laborals com un element 4.
especial en la priorització de les inversions durant el període 2017-2020 
per recuperar un nivell acceptable de seguretat. 
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Objectiu 8#4. Definir i negociar un pla plurianual d’inversions i establir un 
calendari d’actuacions prioritàries que permeti iniciar obres noves 
previstes i aprovades per la UB en el pla 2007-2013 

 
El Pla plurianual d’inversions a les universitats catalanes de la Generalitat de 
Catalunya preveia una quantitat global de 635 M€ per al període 2007-2013, 
dels quals 143 M€ corresponien a la UB. Els objectius del pla eren: 1) millorar i 
adaptar les infraestructures acadèmiques, i 2) acabar obres ja iniciades i 
començar-ne de noves. La participació de les universitats catalanes en les 
convocatòries del Campus d’Excel·lència Internacional fins i tot va suposar 
que el 2010 s’acordés un augment de 26 milions en l’import total a invertir.  

Tanmateix, cap d’aquestes previsions es va complir i el desembre del 2014, a 
conseqüència de les mesures de contenció del dèficit públic, es va acordar un 
nou import total de 420 milions per al conjunt de les universitats, cosa que 
representa una caiguda del 36 %. Ara bé, la reducció no va ser igual per a 
totes les universitats; segons dades de la Sindicatura de Comptes (Informe 
8/2015) la davallada més important tant en termes absoluts (–81 M€) com 
relatius (–54 %) va recaure sobre la UB. La UPC, que va ser la següent 
universitat més perjudicada, va experimentar una baixada de 45 milions, un 
36 % menys sobre l’import inicialment previst. I la caiguda més petita va ser 
per a la UPF, amb només 2 milions menys, cosa que representa només un 3 % 
menys. Per què la nostra universitat en va sortir tan perjudicada? Com es van 
negociar amb la Generalitat els nous imports del Pla d’inversions? 

El resultat és que tot i la urgència d’obres com les de les facultats de 
Matemàtiques i de Farmàcia, aquestes no s’han dut a terme. L’ampliació de la 
Facultat de Dret, el cost de la qual es preveu que arribi a uns 47,4 M€ (26,4 
de cost de l’obra; 17,6 de cost financer!!! i 3,4 d’IVA), recaurà en la seva 
totalitat en la UB durant els propers deu anys pel fet de no comptar amb 
finançament de la Generalitat. A títol comparatiu, els nous campus del Besòs 
de la UPC o de Comunicació de la UPF estan avui en funcionament i s’han 
finançat a càrrec de la Generalitat. Sembla clar que no es va negociar bé i que 
caldrà, per tant, redreçar aquesta situació. 

Accions 

 Definir un nou pla plurianual d’inversions i establir una priorització de les 1.
més urgents i necessàries per criteris de seguretat i d’excel·lència 
científica.  

 Reclamar un nou pla plurianual d’inversions a la Generalitat de Catalunya 2.
que tingui en compte la situació de desavantatge de la UB respecte 
d’altres universitats catalanes. 
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Objectiu 8#5. Fixar una política econòmica del Grup UB i especialment 
del Parc Científic de Barcelona (PCB) que garanteixi la seva viabilitat 
financera i que permeti alhora assolir els seus objectius docents, de 
recerca i socials 

 
Les entitats del Grup UB han de permetre a la Universitat completar les seves 
estratègies en diversos camps de la docència i recerca, fomentar la 
transferència de coneixement a la societat i donar suport a activitats 
beneficodocents. Entre d’altres, el grup inclou la Fundació Parc Científic de 
Barcelona (PCB), la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), la Fundació J. Finestres 
(FJF), l’Institut de Formació Contínua (IL3) o els col·legis majors Montserrat-
Penyafort i Sant Jordi. La UB manté la capacitat de decisió i de control —tant 
econòmic com jurídic— sobre el conjunt de les entitats del Grup. Per aquest 
motiu, tot i l’autonomia de les entitats, han de funcionar totalment 
coordinades amb la UB, tant pel que fa als seus objectius com pel que fa a la 
seva situació financera. 

Aquesta qüestió és especialment rellevant en el cas del PCB atesa la seva 
difícil situació financera (el seu endeutament se situa entorn dels 100 M€), 
amb importants obligacions de pagaments a curt termini, algunes fins i tot ja 
impagades, i un resultat econòmic negatiu que es preveu que continuarà així 
en els propers anys. Com s’indica en l’últim informe d’auditoria corresponent 
a l’exercici 2015, les garanties que la UB va oferir davant les entitats 
financeres i tercers podrien derivar en obligacions per a la mateixa 
universitat. 

Accions 

 Continuar les millores de control pressupostari i deficiència de les 1.
fundacions dedicades a la docència o la recerca, i revisar-ne la 
coordinació amb la UB. 

 Crear un Alt Comissionat de la UB, amb perfil jurídic i econòmic, amb la 2.
finalitat de fer un estudi de les solucions existents per revertir la situació 
financera de la Fundació Parc Científic de Barcelona i accelerar la 
negociació amb els creditors de l’Administració central d’acord amb els 
membres del Patronat.  

 Mantenir la política de control i projecció de les fundacions amb finalitats 3.
socials i buscar el màxim retorn de la Fundació Montcelimar.  

 Promoure un pla de col·legis majors i residències universitàries, amb una 4.
direcció única que gestioni el desenvolupament estratègic i en faci el 
seguiment de les noves inversions públiques i privades. 
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Objectiu 8#6. Continuar les polítiques de reducció sostinguda del dèficit 
acumulat de la UB 
 

A l’informe de 2016 que el rector ha presentat en el Claustre de la Universitat 
de Barcelona s’observa l’evolució positiva del dèficit acumulat, el qual ha 
passat dels –82,7 M€ l’any 2008 als –56,8 M€ l’any 2014, amb una reducció 
del 31,3 %. La millora més substancial va ser en passar del pressupost de 
2009 al de 2010, amb una reducció del dèficit de 23,9 M€ com a resultat del 
nou Pla de finançament de les universitats catalanes i d’una revisió de 
sistema de gestió dels romanents. 

Accions 

 Continuar la negociació amb les administracions amb la finalitat d’establir 1.
el valor dels deutes amb confirmació documental i els que es troben 
pendents d’acord. 
 

 Projectar la reducció del deute en un període de quatre anys. 2.
 

Objectiu 8#7. Gestionar el patrimoni de la Universitat de Barcelona i 
treure’n el màxim retorn per afavorir les funcions bàsiques de la institució 

 

La Universitat de Barcelona, segons la memòria del curs 2014-2015, es 
distribueix sobre una superfície construïda de 676.153 m2 repartits en sis 
campus i altres edificis o terrenys aïllats, dels quals aproximadament uns 
300.000 m2 poden considerar-se espais útils. El patrimoni de la Universitat 
de Barcelona està gestionat per la Unitat Administrativa de Patrimoni i 
Contractacions. L’àmbit de Patrimoni defineix les funcions de la gestió de 
l’immobilitzat (edificis, terrenys, valors mobiliaris, drets reals, obres d’art, 
etc.); la gestió de l’inventari general; la gestió del patrimoni en cessió i el 
cedit, i també els lloguers dels immobles; i la responsabilitat de la reutilització 
del patrimoni i del compliment de la normativa aplicable.  

Dels diferents tipus de patrimoni immobilitzat d’edificis, cal considerar d’una 
manera especial el patrimoni històric protegit, com ara l’Edifici Històric, obra 
d’Elies Rogent, inaugurat oficialment l’11 de desembre de 1871, que té un 
manteniment costós que no pot relacionar-se amb els indicadors de 
finançament d’alumnes i ensenyaments de Filologia i Matemàtiques. En segon 
lloc s’ha de considerar l’edifici de la Facultat de Medicina (carrer de 
Casanova), de 1906, l’envelliment del qual va portar el 1979 a aprovar un Pla 
d’inversions i obres per fer-ne la remodelació. Tots els informes de plans 
d’estabilització pressupostària elaborats entre 2007 i 2008 indicaven la 
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necessitat d’una negociació amb la Generalitat de Catalunya per «rebre un 
ajut institucional diferenciat per al manteniment dels edificis històrics atesos 
els requeriments normatius i les limitacions...».  

La UB ha fet una part important dels requeriments que li va fer l’informe 
d’auditoria dels comptes anuals auditats per KPMG, i en el seu portal de 
transparència presenta per primer cop el quadre del valor de béns immobles i 
drets sobre la propietat: amb valor de béns de construccions de 
432.625.793 € (valor net comptable de 229.224.433 €), així com les vides 
útils dels edificis UB i el valor net comptable dels terrenys edificats 
(39.478.832 €). 

Accions 

 Actualitzar el registre de tot el patrimoni de la UB i desenvolupar un 1.
programari de gestió del patrimoni que en permeti un millor control per 
rendibilitzar-lo. 

 Tancar el procés de normalització i actualització del registre patrimonial 2.
dels diferents terrenys i edificis de la UB, en especial de la zona de la 
Diagonal. 

 Cal consolidar la iniciativa de custòdia centralitzada documental del 3.
patrimoni com a secció de la Unitat de Patrimoni de la UB.  

 Coordinar aquesta activitat amb la centralització d’informació del 4.
patrimoni del sistema universitari català per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Comptabilitzar el cost de manteniment dels edificis històrics i estudiar les 5.
necessitats de manteniment i inversions de millores dels diferents edificis 
del patrimoni UB i l’equivalent dels edificis en cessió (Diputació de 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona i d’altres). 

 Actualitzar el quadre de béns immobles i el valor dels terrenys a partir de 6.
la nova estructura administrativa de facultats i cessions al Grup UB. 

 Distribuir els béns immobles per facultats i campus i establir una 7.
planificació dels manteniments i millores de seguretat i actualitzacions i 
les amortitzacions acumulades. 

 Distribuir els béns immobles cedits, en especial a fundacions del Grup UB i 8.
CSIC, i actualitzar els documents jurídics de la cessió. 
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 Actualitzar el conveni global de la UB amb la Diputació de Barcelona de 9.
2007, incorporant-hi totes les activitats i el grau de compliment dels 
acords i finalitzar el procés jurídic de cessió de les parcel·les al recinte de 
Torribera per facilitar la construcció dels edificis docents i l’aulari amb 
finançament de l’anterior conveni.  
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9  POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
  

 

9.1 Antecedents  
 

La Universitat de Barcelona és una institució amb una llarga experiència en la 
formació, l’acreditació i la gestió lingüístiques. Aquestes tasques 
s’estructuren, d’una banda, sobre els diversos departaments que se n’ocupen 
a diverses facultats, en especial a la Facultat de Filologia, així com a la 
Facultat d’Educació o l’ICE. D’altra banda, la UB també disposa de diversos 
serveis encarregats de tasques lingüístiques: els Serveis Lingüístics, que 
s’ocupen de l’ensenyament del català i de la gestió de l’oferta multilingüe; 
l’Escola d’Idiomes Moderns, centrada en l’ensenyament de llengües 
estrangeres; i Estudis Hispànics, consagrats a l’ensenyament de castellà per a 
estrangers.  

Oberta al món i una de les institucions més plurilingües de Catalunya, sempre 
que ha pogut, la UB ha demostrat al seu compromís amb la llengua pròpia 
del país: poc després de la proclamació de la República, el patronat de la UB 
va declarar el català llengua oficial de la universitat i ben aviat una majoria 
dels docents van adoptar-lo com a llengua de docència. Als anys seixanta, 
encara en plena dictadura, alguns professors de la UB ja van tornar a usar el 
català com a llengua vehicular i científica. Amb la caiguda del règim 
franquista, la UB va protagonitzar una notable recuperació del català en què 
es van combinar l’empenta nascuda a les aules i els departaments amb unes 
polítiques lingüístiques adreçades a la formació, l’acreditació i la dinamització 
lingüístiques cada vegada més elaborades. Per la seva història, la política 
lingüística a la UB sempre ha estat proactiva i participativa i ha procurat 
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combinar les actuacions de dalt a baix amb la participació de baix a dalt 
gràcies a la Comissió de Política Lingüística, els Serveis Lingüístics, les 
comissions de facultat i altres mecanismes.  

A partir del tombant de mil·lenni, la progressiva internacionalització de la UB 
ha incrementat notablement la necessitat de gestionar una diversitat 
lingüística que ja no es limita a les llengües oficials sinó que inclou l’anglès, 
principal llengua franca, altres llengües de relació internacional, i el repertori 
de llengües cada vegada més divers d’una comunitat universitària com més 
va més multinacional i multilingüe. La complexitat creixent ha requerit la 
implicació de més agents institucionals —entre els quals, diversos 
vicerectorats— i ha exigit l’existència d’un vicerectorat encarregat de liderar i 
coordinar les tasques de política lingüística. És així com, encaixant l’empenta 
pròpia i la coordinació amb la resta d’agents del sistema universitari català, la 
UB ha anat construint un model de plurilingüisme autocentrat que vol 
combinar la vocació d’internacionalització amb l’arrelament en la pròpia 
societat i el compromís amb la seva llengua pròpia. 

En termes generals, el marc d’organització de la diversitat lingüística a la UB 
queda definit per l’Estatut (2003) i el Reglament d’usos lingüístics de 1996 
(modificat el 1999), sota el marc legal definit per l’LPL de 1998, l’EAC de 
2006 i la LUC de 2013. D’acord amb l’Estatut de la UB (art. 6), el català és la 
llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona (art. 6.1); el català i el 
castellà, com a llengües oficials a Catalunya, han de ser utilitzades a la 
Universitat de Barcelona d‘acord amb les disposicions sobre política 
lingüística (art. 6.2.); la UB ha de fomentar el coneixement i l’estudi de la 
llengua i la cultura catalanes (art. 6.4) i el seu ús en els camps investigador, 
docent, administratiu i de serveis, i ha de contribuir a la incorporació de la 
llengua catalana a tots els àmbits del coneixement (art. 6.3); i ha de 
promoure la formació i l‘assessorament multilingües per a les activitats 
acadèmiques de la comunitat universitària (art. 6.5). 

Per tal de gestionar la seva realitat lingüística, la UB ha anat dissenyat i 
executant diversos plans. Els primers, el Pla de normalització lingüística i el 
Pla de dinamització lingüística, del 1989, van centrar-se sobretot a incentivar 
la formació en català, a resoldre les necessitats del corpus de la llengua per 
incorporar-se a la vida universitària i a normalitzar-ne l’ús institucional, 
docent i administratiu.  
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Més recentment, el Pla de llengües de la UB del 20107 va abordar les noves 
necessitats sorgides tant de la internacionalització de la mateixa UB com de 
les demandes de l’Administració en relació amb el plurilingüisme. Aquest pla 
va desenvolupar tot un seguit d’estratègies destinades a millorar la qualitat 
lingüística de la UB, poliglotitzar-ne els membres i introduir espais de 
docència en anglès. El pla incloïa la definició dels perfils lingüístics del 
professorat, l’aplicació dels programes d’acompanyament en anglès de 
professorat, el personal d’administració i serveis i l’alumnat, i l’increment de 
l’oferta formativa en català, castellà, anglès i altres llengües estrangeres. 
L’actuació en política lingüística de la UB s’ha coordinat amb la resta de les 
universitats públiques catalanes i amb el conjunt d’universitats de la Xarxa 
Vives, en les quals sovint ha tingut un paper capdavanter. 

A partir del curs 2014-2015, el Govern de la Generalitat va introduir el requisit 
que els estudiants que iniciessin els seus primers estudis de grau en una 
universitat catalana haurien d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell de 
coneixement B2.2 del MECR en una de les llengües estrangeres establertes 
en les proves per a l‘accés a la universitat (PAU) (art. 211, Llei 2/2014). Des 
d’aleshores, la UB, com la resta d’universitats catalanes, han dut a terme 
diverses accions informatives de la mesura, d’acreditació dels coneixements 
(com ara la prova de terceres llengües CLUC), de facilitació d’accés a 
l’aprenentatge (com ara el Parla3).8 

9.2 Estat actual, debilitats i oportunitats 
 

L’estat actual de les llengües a la UB pot dibuixar-se a partir d’alguns 
indicadors.9 D’acord amb les dades disponibles, el català seria la llengua de la 
docència prioritària de la UB (65,6 %), seguida del castellà (26,3 %) i, a molta 
distància, de l’anglès (6 %). La presència del castellà i l’anglès seria més alta 
als màsters que no pas als graus, i hi hauria una tendència al creixement 
d’aquesta darrera llengua, especialment als màsters. El castellà seria en canvi 
la llengua predominant a la bibliografia recomanada (60,8 %), molt per 
davant de l’anglès (23,5 %) i del català (8,4 %). En les tesis, per la seva banda, 
l’anglès creix de manera sostinguda i ja ha superat el castellà (36,3 % enfront 
de 33,9 %, respectivament), mentre que el català queda molt per sota de 
totes dues (13,6 %). La UB es perfila per tant com un entorn amb tres 
llengües principals en què el català té uns usos predominants a 
l’administració i com a llengua de docència, el castellà té un pes significatiu 

7 Pla de llengües de la UB 
(http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/comissio_linguistica/pl
a_llengues_ub.pdf). 
8 Parla3 (http://futurambidiomes.gencat.cat/?page_id=349). 
9 Font: Serveis Lingüístics de la UB (http://www.ub.edu/sl/ca/socio/dades/index.html). 
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com a llengua de docència i hegemònic en els materials d’estudi, i l’anglès, 
com a llengua franca acadèmica internacional, té un paper significatiu en els 
materials d’estudi, en la docència de tercer cicle i en la formació dels futurs 
investigadors. En aquest context, es poden assenyalar els punts forts i febles 
de la política lingüística de la UB: 

Fortaleses Febleses 
• Un marc legal i normatiu favorable al 

plurilingüisme autocentrat 
• Cal actualitzar alguns textos normatius 

(Pla de llengües) 
• Hi ha en peu una xarxa d’agents 

institucionals de la UB amb 
experiència en la gestió del 
multilingüisme 

• La crisi ha reduït els recursos a l’abast 
per afrontar les necessitats 

• La UB forma part de diverses 
instàncies de coordinació universitària 
amb responsabilitats de política 
lingüística 

• Les diferents instàncies de coordinació 
no sempre satisfan les necessitats 

• Es disposa d’informació sobre la 
realitat sociolingüística de la UB 

• Part de les informacions són 
declarades i sense validació externa 

• S’han dissenyat i executat un nombre 
important de mesures de 
poliglotització individual i 
plurilingüització institucional 

• Manca informació sobre l’impacte real 
de part de les mesures de 
poliglotització i plurilingüització 
aplicades 

• La comunitat universitària ja és com a 
mínim bilingüe i es mostra favorable al 
plurilingüisme autocentrat 

• Diversos sectors de la comunitat 
universitària pateixen mancances en 
llengües estrangeres, en qualitat 
lingüística en l’expressió oral i escrita, 
en coneixement del català (i en menor 
grau, del castellà) entre l’alumnat 
d’origen forà, etc. 

Amenaces Oportunitats 
• Una internacionalització i una mobilitat 

mal gestionades podrien posar en 
perill l’estatus del català com a llengua 
acadèmica en termes d’ús, de 
coneixement, de corpus i/o de 
valoració com a eina científica 

• La internacionalització, especialment 
la mobilitat i l’atractiu de la UB, 
faciliten poliglotitzar la comunitat UB i 
permeten difondre un coneixement 
acurat de la realitat pròpia 

• Algunes actuacions de l’Administració 
catalana de vegades han postergat 
innecessàriament la llengua catalana 

• El Pla de llengües ha conclòs el seu 
període de vigència i cal replantejar-lo 

• Es detecta certa descoordinació entre 
els agents del sistema universitari 
català 

• Existeixen diversos òrgans de 
coordinació tant del sistema 
universitari català com de l’espai Vives 
que permeten optimitzar la 
coordinació i reduir costos 

• Un sector significatiu d’alumnat podria 
no complir els requisits lingüístics per 
graduar-se 

• Queda un any i mig de coll per 
eixamplar el nombre d’estudiants que 
compleixen els requisits lingüístics 

• La complexitat i el dinamisme de la 
institució de vegades condueixen a  
rebaixar la qualitat lingüística 

• La UB té capacitat d’incrementar 
l’efectivitat dels mecanismes de 
garantia de la qualitat lingüística 
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9.3 Objectius i línies d’acció 
 

La política lingüística és una empresa transversal i col·lectiva que, per al seu 
èxit, demana la participació dels diferents agents i, al capdavall, de la totalitat 
de la comunitat universitària. La UB l’ha de desenvolupar tenint present la 
seva missió general, apostant per l’excel·lència, salvaguardant els drets dels 
seus integrants, respectant els seus compromisos socials i aprofitant 
l’experiència acumulada al llarg de la seva trajectòria. Els objectius prioritaris 
per al pròxim quadrienni poden resumir-se en les següents quatre grans 
àrees: 

Objectiu 9#1. Promoció del plurilingüisme institucional 

 

El plurilingüisme de la institució és un instrument per tal d’assolir objectius 
com ara fornir una formació d’excel·lència, promoure la internacionalització 
dels investigadors i la seva recerca, facilitar els processos d’acollida o 
projectar els resultats de la recerca cap a la pròpia societat.  

Accions 

 Millorar l’oferta plurilingüe de la UB identificant-ne les necessitats no 1.
cobertes i establint mesures per donar-hi respostes.  

 Avaluar les mesures dutes a terme en el marc del Pla de llengües per 2.
poder destriar-ne les més efectives i reconsiderar les menys productives. 

 Elaborar un nou pla de gestió lingüística que respongui als reptes i a les 3.
necessitats de la UB dels pròxims anys. 

 

Objectiu 9#2. Poliglotització de la comunitat universitària 

 

La UB és una institució que funciona sobre la base d’un plurilingüisme que 
demana cert grau de poliglotització de tots els seus integrants. Li cal, per 
tant, reforçar les accions d’informació, formació, acreditació i avaluació de 
llengües de tots els col·lectius de la comunitat universitària. 

Accions 

 Reforçar el procés de difusió i d’intensificació de la competència trilingüe 1.
entre l’alumnat, vetllant perquè inclogui el català i obrint-lo a altres 
llengües estratègiques. 
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 Promoure la plena capacitació lingüística del personal docent i 2.
investigador i del personal d’administració i serveis. 

 Vetllar perquè els objectius de poliglotització s’assoleixin de manera 3.
additiva amb la resta de les activitats de formació. 

 

Objectiu 9#3. Responsabilitats de la UB envers la llengua pròpia 

 

La UB, com a institució científica i educativa capdavantera de Catalunya i 
l’espai Vives, sempre ha assumit plenament la seva responsabilitat per fer del 
català una llengua acadèmica completa en tots els àmbits.  

Accions 

 Vetllar perquè les mesures de promoció del plurilingüisme i poliglotització 1.
s’adiguin amb les responsabilitats de la UB en relació amb la promoció de 
l’ús i el conreu del català en tant que llengua de l’administració, la 
docència i la recerca. 

 Establir mesures per potenciar-ne l’ús allà on es consideri deficitari en 2.
docència, edició de materials docents, recerca, elaboració de tesis, etc. 

 Crear sinergies entre les activitats de la UB en altres llengües i la llengua 3.
catalana, com ara proporcionant als visitants un coneixement adequat de 
la realitat lingüística del país o facilitant l’aprenentatge del català entre els 
membres de la UB d’estada limitada. 

 Col·laborar amb les altres institucions i administracions rellevants per 4.
incrementar el reconeixement acadèmic i administratiu de la producció 
científica en català. 

 

Objectiu 9#4. Garantia de la qualitat lingüística dels productes UB 
 

Accions 

 Avaluar els punts forts i els punts febles de la qualitat lingüística a la UB i 1.
posar en marxa actuacions que hi donin resposta. 

 Potenciar les capacitats d’expressió i comunicació acadèmiques reforçant 2.
les iniciatives d’aquesta àrea i estenent-les a totes les facultats. 
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10 UNIVERSITAT SOCIAL, IGUALITÀRIA I 

INCLUSIVA 
  

 

10.1 Universitat i societat: lideratge i compromís social 

 
 
La Universitat de Barcelona des de sempre ha integrat com una de les seves 
funcions la de constituir-se en una institució de referència com a generadora i 
dinamitzadora de coneixement i cultura a Catalunya, Espanya i Europa. La 
seva posició de centralitat dins de la ciutat de Barcelona i els lligams que ha 
anat desenvolupant a les ciutats de la regió metropolitana, on hi té una forta 
implantació acadèmica, li dóna un avantatge per actuar en l’àmbit cultural, en 
l’àmbit social i d’una manera especial en l’àmbit de desenvolupament 
econòmic regional.  

Com a element fonamental de la responsabilitat social de la UB hi ha la 
interacció entre la universitat i la societat a través dels membres individuals 
de la comunitat universitària, dels grups de recerca que treballen amb 
institucions i administracions per donar resposta a problemes del territori, i 
de les activitats estratègiques a través de convenis institucionals.  

Les iniciatives per crear projectes de Ciutat Universitària fora de Barcelona 
s’han anat promovent especialment a la Ciutat de l’Hospitalet i a la Ciutat de 
Santa Coloma de Gramenet amb el programa Santa Coloma Ciutat 
Universitària en col·laboració amb altres institucions. Altres projectes recents, 
com per exemple els espais del Centre Cultural El Carme a Badalona, 
augmenten la relació entre la UB i les ciutats metropolitanes més importants. 
A Barcelona, el paper de la Facultat de Geografia i Història i la Facultat de 
Filosofia al Raval i el projecte del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials 
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són un referent en la relació de la universitat i els barris de Barcelona, en 
especial de Ciutat Vella i el Poblenou/22@ amb les activitats de l’edifici de 
Can Jaumandreu i el conveni de compromís de rehabilitació de Can Ricart 
per a activitats artístiques, creatives i tecnològiques. 

La candidatura al Rectorat que presentem té la total convicció de la 
importància de la funció social que la UB fa a la ciutadania a través de la 
cultura, la divulgació de la ciència, la millora del coneixement a la societat i 
l’aportació de les bases per a una societat més formada i lliure. 
Paral·lelament, la dimensió docent i investigadora de la universitat ha de 
permetre construir ponts culturals que facin possible la transformació de la 
societat.  

La Universitat de Barcelona es compromet un cop més amb la societat a 
través de la permeabilitat de les seves activitats acadèmiques localitzades als 
barris de Barcelona amb l’activitat cultural i formativa que en resulta i a la 
zona metropolitana d’influència. Aquesta activitat oberta promou la millora 
de totes les persones amb independència de la seva situació i del seu origen. 

Exemples com la Universitat de l’Experiència, Els Juliols, les Aules d’Extensió 
Universitària, els concerts dins del Cicle de Música al Paranimf, o les 
exposicions i conferències, actuen en conjunt d’una forma continuada amb un 
impacte important dins de la societat catalana i barcelonina, de manera que 
promouen un reconeixement social més gran de la Universitat de Barcelona.  

 

10.1.1 Extensió cultural: la Universitat de Barcelona com a 
generadora i promotora de cultura. Objectius i línies d’acció 
 
A pesar que el concepte ampli de cultura s’estén a tots els àmbits de 
coneixement, es localitza una implicació més forta en activitats culturals i 
artístiques en àmbits de les actuals facultats de Filologia, Filosofia, Geografia 
i Història, Biblioteconomia i Documentació i Belles Arts.  

La presència de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona al centre de la 
ciutat —amb la seva oferta artística i patrimonial, amb l’atracció 
arquitectònica i la del Jardí Ferran Soldevila— és una fortalesa que cal 
aprofitar. En els darrers anys hi ha hagut un total convenciment que aquesta 
via s’havia d’explotar al màxim gestionant de manera més professional les 
activitats i visites a l’edifici. 

Cal donar valor al patrimoni artístic i creatiu. El patrimoni museístic, en 
especial les col·leccions científiques, han constituït la base del projecte de 
Museu Virtual de la UB i del projecte de creació del Museu de la Universitat 
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de Barcelona. La feina d’ordenar aquest patrimoni i obrir-lo al món a través 
de la finestra de l’espai web de la UB és una de les activitats que s’han de 
valorar, i convé afavorir la continuació de la programació aprovada pel 
Consell de Govern, a partir de les possibilitats econòmiques de la institució.  

 

Objectiu 10.1.1#1. Crear un Consell de Cultura i Activitats Artístiques de la 
UB que planifiqui i promogui anualment les inversions estratègiques i les 
activitats culturals en totes les seves dimensions 

 
Accions 

 Planificar el model de funcionament descentralitzat resultant de la 1.
reorganització de les estructures i aprovar el reglament de funcionament 
del Consell de Cultura i Activitats Artístiques de la UB. 

 Mantenir i reforçar els projectes de Museu Virtual i el Museu de la UB. 2.
Dissenyar un mecanisme de relació amb institucions culturals públiques i 
de la societat civil que permetin fer sostenible el projecte, i situar-lo en un 
lloc de referència dels museus universitaris europeus. 

 Programar anualment exposicions a l’edifici històric que mostrin el 3.
patrimoni divers de la Universitat de Barcelona. 

 Crear la figura de director o directora del fons patrimonial historicoartístic 4.
i científic. Identificar-ne una unitat administrativa i de gestió responsable 
del suport. 

 Mantenir el model de programa de visites guiades a la institució i 5.
augmentar la creació de continguts multimèdia multilingües utilitzant 
codis QR. 

 

Objectiu 10.1.1#2. Coordinar tots les programes que permetin aproximar la 
universitat a la societat 
 
Accions 

 Desenvolupar la política d’extensió universitària coordinada i oberta a la 1.
societat. Potenciar les activitats d’èxit dutes a terme. 

 Potenciar la transferència cultural i la difusió de la ciència, tot augmentant 2.
la relació entre Universitat i empresa a partir de les càtedres. Crear un pla 
d’incentivació per duplicar el nombre càtedres creades anualment, on es 
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prevegi la incorporació de la direcció de les càtedres a la dedicació de 
professorat. 

 Impulsar les iniciatives de la Facultat de Belles Arts per estabilitzar i 3.
difondre la col·lecció d’art contemporani a partir de la donació d’obres 
dels estudiants i dels professionals antics alumnes de la UB.  

 Establir un espai exterior com a museu d’obres escultòriques i promoure’n 4.
la creació mitjançant la valoració i exhibició. Estudiar un acord amb la 
Diputació per ubicar obres escultòriques resultants dels treballs 
d’estudiants de Belles Arts a la zones verdes dels recintes de la Diputació 
amb implantació de la UB. 

 Impulsar el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials mitjançant una 5.
consulta oberta a facultats i departaments implicats.  

 Consolidar la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB. 6.

 Potenciar les corals i l’Orquestra de Música de la UB. Buscar aliances 7.
estratègiques amb institucions culturals catalanes i internacionals per 
afavorir-ne la dimensió social i internacional. 

 
 

10.1.2 Relacions amb l’entorn econòmic i social. Objectius i línies 
d’acció 
 
La Universitat de Barcelona, per la seva història, ha estat sempre oberta a la 
societat. No obstant això, els canvis que hem tingut en els darrers anys amb 
motiu de la crisi social, econòmica i de valors ètics fa que avui sigui més 
important la reafirmació del compromís amb les necessitats i demandes de la 
societat. Avui més que mai cal evitar la temptació de tancar-se en un 
mateixa, amb els problemes propis (que són molts), i d’evitar veure la 
societat en conjunt.  

Cal que la Universitat de Barcelona, com a universitat pública, històrica, 
generalista i progenitora del conjunt del sistema universitari de Catalunya, 
s’esforci a adaptar-se als canvis del seu entorn socioeconòmic.  

Per la seva funció bàsica de formar els futurs graduats i doctorats ens cal 
tenir una àmplia cartera de relació en el sector productiu, amb la finalitat 
d’ajudar a tenir un elevat nivell d’ocupació dels titulats gràcies a una activa 
oferta de pràctiques externes. Igualment, la funció de transferència i de 
recerca col·laboradora requereix una política activa de complicitats entre la 
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institució universitària i les empreses i institucions. La Universitat de 
Barcelona, per mitjà d’una bona planificació entre el rectorat i les noves 
facultats i àrees organitzatives, ha de promoure relacions estables amb 
organitzacions socials i de promoció econòmica. 

Cal pensar en una estructura de relació, complementària del Consell Social, 
que afavoreixi un diàleg més fluid entre sector productiu i universitat en 
termes de millora de l’ocupació, de la qualitat de les pràctiques externes i de 
la transferència. La Universitat de Barcelona no ha posat prou en valor la 
immensa cartera de relació —en molts casos tot i haver-hi un conveni 
bilateral— amb empreses, institucions i fundacions socials. 

Per altra part, cal que la nostra Universitat actualitzi el protocol de relació 
amb els ens locals del seu àmbit territorial d’influència (ajuntaments de 
Barcelona, Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, entre d’altres) i 
d’àmbit més general (Diputació de Barcelona, per exemple). En aquest darrer 
cas hi ha la necessitat d’establir de manera conjunta l’actualització del 
conveni de col·laboració pel qual la UB disposa dels espais de la Diputació on 
avui se situen alguns dels campus i edificis.  

També cal revisar el grau d’implicació d’alguns departaments de la 
Generalitat amb la nostra Universitat, tant pel que fa a la institució com a les 
facultats. És evident que la UB, per la seva dimensió, ha d’enfortir la relació 
de la UB amb el Departament de Salut com a conseqüència de la importància 
dels campus Clínic i de Bellvitge, amb els corresponents hospitals 
universitaris; també en relació amb altres projectes relacionats amb la Salut, 
especialment els relacionats amb Farmàcia i Psicologia. 

En altres àmbits, com ara el del Departament d’Agricultura i Alimentació, si 
bé s’ha millorat darrerament l’estratègia de col·laboració, queda pendent una 
major relació amb l’IRTA, organisme de recerca i transferència del 
Departament, que ha establert centres i unitats mixtes amb totes les 
universitats públiques de Catalunya menys amb la UB. Aquesta situació 
evidencia una manca d’inversions en els campus universitaris de la UB 
provinents d’acords entre el Govern de la Generalitat i ens públics com ara 
l’IRTA, en l’entorn català, o el CSIC, en l’espanyol, a diferència del que 
s’observa en el campus de Bellaterra de la UAB. 

Finalment, pel que fa a la Generalitat, cal una negociació de principis amb la 
Secretaria d’Universitats i Recerca per posar sobre la taula el conjunt de les 
accions, inversions o decisions estratègiques fetes a Catalunya en els darrers 
anys. El grau de desigualtats que s’ha produït des de la visió de la UB, a més 
de la conseqüència de la congelació pressupostària per la crisi, és evident. 
Mentre els nostres campus mantenen requeriments històrics de millora (per 
exemple, el Campus Diagonal Sud), o d’edificis nous (per exemple, trasllat de 
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la Facultat de Matemàtiques) o de seguretat (per exemple, edificis de la 
Facultat de Farmàcia) altres campus catalans han vist evolucionar la seva 
millora d’una manera notable (Campus Nord Diagonal, campus de 
Comunicació de la UPF, la recent inversió extraordinària «estratègica» en el 
Campus del Besòs, o la concentració de centres de recerca públics 
(Bellaterra-UAB) o centres publicoprivats (Campus Biomèdic Can Ruti, UAB). 
Al costat de tot això, la UB veu com les millores d’espais, històricament 
negociades amb l’administració, finalment han de desenvolupar-se per mitjà 
de processos de partenariat publicoprivat, com és ara el cas del nou edifici 
de Dret a la Diagonal de Barcelona, amb un sobrecost per a la mateixa 
universitat i a compte d’altres inversions.  

 

Objectiu 10.1.2#1. Potenciar les relacions amb les altres institucions del 
Sistema Universitari de Catalunya 

 
Accions 

 Reforçar la presència i participació de la UB en l’associació d’universitats 1.
catalanes ACUP. 

 Posar en valor els convenis estratègics existents amb les universitats 2.
catalanes, actualitzar-ne els continguts i crear millors vincles estratègics 
de manera sectorial. 

 Actuar amb el conjunt del sistema universitari per afavorir una visió 3.
sistèmica del conjunt d’universitats públiques. Incrementar l’actuació 
conjunta en l’àmbit social. 

 

Objectiu 10.1.2#2. Definir les relacions amb les institucions del sistema 
universitari espanyol 

 
Accions 

 Nomenar un delegat o delegada del rector que actuï com a portaveu de la 1.
UB en el conjunt de les universitats de l’Estat. Ha d’actualitzar els convenis 
estratègics de l’àmbit de política acadèmica amb universitats espanyoles i 
fer-ne el seguiment. 

 Promoure activitats en l’àmbit de la CRUE que facilitin el manteniment del 2.
lideratge de la UB entre el conjunt de centres participants, en tant que 
instrument necessari en futures negociacions. 
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 Establir un protocol que permeti enfortir la representació de la UB en les 3.
comissions sectorials de la CRUE. 

 Afavorir la participació de representants de tots els col·lectius en 4.
estructures de coordinació estatals. 

 

Objectiu 10.1.2#3. Promoure una relació més estable amb el sector privat 
per mitjà d’un consell empresarial i institucional 

 
Accions 

 Fidelitzar, amb una activitat específica anual, la relació de la UB amb un 1.
elevat nombre d’empreses col·laboradores, mitjançant programes de 
formació, de transferència o d’innovació. 

 Diversificar sectorialment per campus les activitats de relació amb els 2.
representants dels sectors productius privats o agents institucionals o 
socials, per enfortir la relació entre universitat, empresa i societat. 

 Promoure una representació externa superior en els patronats del Grup 3.
UB.  

 
 

10.2 Universitat igualitària, segura, saludable, inclusiva i sostenible 
 
La Universitat de Barcelona vol combinar el reconeixement de l’excel·lència 
docent i de recerca amb el reconeixement social del valors que acompanyen 
l’activitat acadèmica, entre els quals hi ha la defensa d’una UB Inclusiva, d’una 
universitat que defensa la igualtat de gènere en el PAS, el PDI i l’alumnat, que 
busca els millors resultats sense deixar de banda els principis d’integritat i 
ètica i que s’ha compromès a promoure una institució sostenible i saludable. 

 

10.2.1 La igualtat de gènere a la Universitat de Barcelona. 
Objectius i línies d’acció 
 

La Universitat de Barcelona considera que, amb la voluntat de buscar 
l’excel·lència institucional, la igualtat de gènere és un criteri que ha 
d’incorporar-se en totes les activitats universitàries. 
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La Unitat d’Igualtat es va crear a final de l’any 2007 com a compromís de la 
institució amb la comunitat universitària per vetllar per la igualtat de gènere, 
així com per donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, 
igualtat i solidaritat a tota la comunitat i per complir l’article 4 dels Estatuts 
de la UB. Com a resultat d’aquesta política s’ha instaurat l’enquesta anual per 
diagnosticar la situació de la igualtat i fer l’informe anual de situació. S’han fet 
dos plans d’igualtat de la UB. El II Pla d‘igualtat d‘oportunitats entre dones i 
homes de la Universitat de Barcelona es va presentar el 12 d’abril de 2011 i 
s’ha analitzat fa poc amb l’estudi d’una enquesta àmplia. 

La Universitat és un espai de saber, respecte, tolerància i bona convivència, 
tal com reflecteix l’Estatut. Aquest II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes és un exemple de la voluntat de vetllar per aquests valors 
compartits. L’esforç fet per totes les comissions dels centres de la nostra 
Universitat, coordinades per les persones que formen la Unitat d’Igualtat, ha 
donat fruit en els quasi nou anys de consolidació. La implicació de tots els 
centres ha permès elaborar d’un segon pla ambiciós, veritablement 
transversal. Volem que aquesta activitat sigui un referent per a tota la 
comunitat universitària i volem continuar el desplegament programat per fer-
lo més efectiu. Estem igualment a les portes de la redacció del III Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la UB. Per a la redacció 
d’aquest tercer pla cal tenir molt present les conclusions descrites en 
l’Informe de l’enquesta feta per la Unitat d’Igualtat al PAS, PDI i alumnat 
sobre la igualtat de gènere a la UB. També cal tenir en compte la valoració 
positiva de les activitats fetes des de les facultats i centrades en la visibilitat 
del web específic.10  

 

Objectiu 10.2.1#1. Potenciar la política de prevenció i eradicació de la 
violència de gènere 

 
Accions 

 Millorar el grau de coneixement en els diferents col·lectius —especialment 1.
l’alumnat— dels serveis i recursos, i del protocol que la UB ha creat per a 
la prevenció, detecció i actuació en cas d’assetjament. 

 Declarar de manera inequívoca que no es deixarà sense càstig cap 2.
actuació punible que sobre aquest punt es dugui a terme. 

 

10 http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/index.html 
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Objectiu 10.2.1#2. Potenciar mesures de conciliació de manera coordinada 
amb l’àrea de Recursos Humans 

 
Accions 

 Estudiar mesures que afavoreixin la flexibilitat de la jornada laboral a qui 1.
té persones dependents a càrrec. 

 Establir un control al personal amb la finalitat d’evitar possibles abusos. 2.

 

Objectiu 10.2.1#3. Promoure una igualtat real en l’accés i la promoció als 
llocs de treball 

 
Accions 

 Crear un control d’auditoria anual per conèixer l’estat de la proposta. 1.

 Mantenir una informació objectiva i fidel al web sobre les propostes i els 2.
criteris de priorització  

 Aplicar indicadors de gènere en el portal de transparència. 3.
 

 

10.2.2 La seguretat i la salut a la Universitat de Barcelona. 
Objectius i línies d’acció 
 

La Universitat de Barcelona va presentar el Pla de prevenció de la UB el 7 de 
juny de 2011, i el Consell de Govern el va aprovar. Aquest Pla d’acció és una 
de les activitats de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB 
(OSSMA), creada de manera pionera en el sistema universitari espanyol l’any 
1998. Prèviament, els responsables de l’OSSMA havien participat activament, 
juntament amb la sectorial de la CRUE, en la redacció de l’RD sobre 
Adaptació de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit Universitari com a 
element de qualitat en la modernització de les universitats espanyoles 
(Estrategia Universidad 2015). 

El principi bàsic de desenvolupament d’aquest Pla de prevenció és la 
integració de l’activitat preventiva en el sistema de gestió de la UB i que 
formi part dels valors de la UB a través de la política rectoral. Entre els 
objectius generals tenim la vetlla per la millora de la qualitat de vida dels 
treballadors i, com a fita més important, l’absència d’accidents i incidents i el 
manteniment d’uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la 
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docència i la recerca per garantir la seguretat i la salut de tot l’alumnat de la 
UB. Tal com s’indica en el Pla, el rector és el màxim responsable i ha de 
liderar i promoure el procés d’integració de la seguretat i la salut en 
l’estructura organitzativa de la UB. 

El nivell d’excel·lència de la recerca de la UB, manifestada pels resultats de 
diversos rànquings, no ha de fer oblidar que aquesta excel·lència només té 
sentit si s’aconsegueix seguint uns valors d’ètica i integritat i, a més, es duu a 
terme en condicions de seguretat i de qualitat dels llocs de treball 
homologades d’acord amb la normativa. La Comissió de Recerca delegada 
del Consell de Govern és la responsable del compliment d’aquest principi. 

El Comitè de Seguretat i Salut, format pels delegats i delegades de prevenció 
i els representants de la institució, la direcció i la gerència, ha de revisar si la 
nova estructura de centres i facultats de la UB creada el 2016 aconsella algun 
canvi en aquesta representació de la institució. 

L’actual crisi patida pel sistema universitari català en relació amb el 
finançament de les universitats, especialment amb la pèrdua dels contractes 
programa i la forta disminució dels plans d’inversions de millora d’edificis i de 
la seguretat de laboratoris i instal·lacions, comporta que en universitats 
històriques i intensives en recerca com ara la UB aquesta situació financera 
tingui un efecte més negatiu com a resultat de la necessitat d’actuacions 
anuals de manteniment i millora, a conseqüència de l’antiguitat d’alguns 
laboratoris de recerca, com ara l’edifici històric de Farmàcia en comparació 
amb edificis d’universitats més nous.  

 

Objectiu 10.2.2#1. Priorització de la seguretat (en docència i recerca) en 
l’assignació de fons a les facultats i els departaments provinents del PIU. 

 
Accions 

 Dedicar un percentatge del finançament anual a activitats d’actuació 1.
sobre la seguretat, sempre que hi hagi actuacions urgents pendents. 

 Presentar un informe de projectes pendents encaminats a millores de la 2.
seguretat d’edificis i laboratoris per part del servei d’obres. 

 Prioritzar, d’acord amb els informes presentats a l’Administració (per 3.
exemple, el Pla plurianual d’inversions 2007-2013) l’actuació integral de 
l’Edifici de Laboratoris (annex del Campus Diagonal) i dels laboratoris de 
l’edifici central de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i de 
la millora de la seguretat de la Facultat de Belles Arts. 
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 Demanar prèviament a l’assignació de fons del PIU per part de la 4.
Universitat un informe de priorització de l’OSSMA.  

 

Objectiu 10.2.2#2. Presentació a la Generalitat de Catalunya d’un informe 
de situació de l’estat de la seguretat en locals, laboratoris instal·lacions 
de les universitats públiques 

 
Accions 

 Promoure entre les universitats públiques catalanes l’elaboració d’un 1.
document de l’estat de la seguretat dels edificis i laboratoris docents i de 
recerca, i dels departaments universitaris i presentar-lo a la Generalitat de 
Catalunya amb la finalitat de millorar el finançament per objectius. 

 Negociar amb la Secretaria d’Universitats i Recerca la millora del 2.
finançament dels edificis i laboratoris que requereixen millores 
substancials per criteris de seguretat o d’espais obsolets. Informar 
prèviament el Consell Social i programar visites del seus membres als llocs 
de més impacte. 

 

Objectiu 10.2.2#3. Promoure la vigilància de la salut i millorar les 
condicions del Servei Mèdic de la UB 

 
Accions 

 Millorar les condicions de la unitat de Medicina del Treball, que permetin 1.
augmentar el grau de control de la salut del nostre personal (PDI i PAS). 

 Incorporar el grau de control de les revisions del nostre personal com a 2.
indicador de qualitat i ajudar a difondre’n el coneixement a la comunitat 
universitària. 

 Incentivar que els càrrecs de la Universitat de Barcelona segueixin les 3.
recomanacions de la mateixa institució en temes de control de vigilància 
de la salut i hàbits saludables. 

 Promoure una campanya de prevenció a tota la comunitat universitària, 4.
en especial al personal de la UB, focalitzada en una alimentació saludable i 
equilibrada i en uns hàbits d’esport.  
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10.2.3 La Universitat de Barcelona com a universitat inclusiva. 
Objectius i línies d’acció  
 
La UB Inclusiva representa la voluntat de la institució d’apostar per promoure 
uns espais acadèmics amb voluntat d’inclusió de les persones amb 
discapacitat fent que en totes les actuacions es prioritzin els objectius 
d’accessibilitat universal i l’autonomia personal, per garantir la no 
discriminació segons la Convenció Internacional dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat.  

La Unitat d’Atenció Social (OSSMA) presta ajuda i assessorament a qualsevol 
treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se 
davant d’un problema personal o familiar relacionat amb persones amb 
discapacitat.  

 

Objectiu 10.2.3#1. Potenciar les activitats de la Unitat d’Atenció Social en 
relació amb les persones amb discapacitat en el marc d’una universitat 
inclusiva 

 
Accions 

 Actualitzar el cens de persones amb diferents graus i tipologies de 1.
discapacitat en el personal de la UB (beneficiàries: persones que tinguin 
reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %). 

 Determinar el nombre de persones amb discapacitat entre l’alumnat 2.
segons els ensenyaments.  

 Augmentar el programa d’ajuts d’atenció social en funció del nombre de 3.
persones amb discapacitat en cada àmbit amb un pla propi d’ajut al 
personal de la UB.  

 

Objectiu 10.2.3#2. Promoure un pla específic d’atenció personalitzada a la 
comunitat universitària amb discapacitat 

 
Accions 

 Fer operativa una unitat de coordinació d’atenció personalitzada 1.
(Vicerectorat de Política Acadèmica; Vicerectorat de Política d’Estudiants, 
Dimensió Social i Ocupabilitat; OSSMA, entre d’altres) a la comunitat 
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universitària (alumnat) amb discapacitat, amb la voluntat de convertir els 
nostres campus en campus inclusius. 

 Elaborar un reglament específic i un portal d’informació sobre les 2.
polítiques d’inclusió al web de la UB i coordinar aspectes docents amb 
ajuts socials.  

 Elaborar un pla d’acció sobre accessibilitat universal i les polítiques 3.
d’inclusió. 

 Tenir un model de suport a la cerca de feina, pràctiques externes de 4.
l’alumnat amb discapacitat.  

 

10.2.4 La Universitat de Barcelona com a universitat saludable. 
Objectius i línies d’acció 
 
El model d’universitat saludable desenvolupat per la Universitat de Barcelona 
(www.ub.edu/saludable) és el resultat del moviment de modernització 
universitària que, per mitjà del programa de campus d’excel·lència 
internacional, va introduir ajuts als campus universitaris per desenvolupar 
models de gestió que consideressin la vida saludable dels seus estudiants i 
del personal com un element distintiu de qualitat i excel·lència. Posteriorment 
es va organitzar el sistema català en el marc d’una Xarxa Catalana 
d’Universitats Saludables (2011) i en l’entorn espanyol, la Red Espanyola de 
Universidades Saludables (REUS). 

Entre les activitats que s’hi organitzen hi trobem el foment de l’oferta de 
serveis i activitats adreçades a promoure la salut de la comunitat universitària 
i a potenciar la universitat com a entorn saludable a partir d’uns valors 
complementaris als de la formació docent en competències i coneixements. 
Es tracta d’incentivar l’equilibri personal mitjançant uns hàbits saludables 
(activitat física i esport) i una alimentació equilibrada i saludable (nutrició i 
dietètica) i la prevenció de les malalties i la millora de la salut. 

La iniciativa de la UB, per mitjà de l’activitat de promoció de la Delegada del 
rector com a coordinadora de la UB Saludable en coordinació amb la 
Comissionada de Sostenibilitat per a la Societat i Envelliment, és una de les 
claus de l’èxit del projecte, juntament amb la creació d’un Consell de 
Promoció format per les persones relacionades amb els objectius. Igualment, 
la política de desenvolupament dels principis d’universitat saludable ha tingut 
el suport d’òrgans de govern de les facultats o centres més relacionats amb 
els seus objectius (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació). 
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Objectiu 10.2.4#1. Establir un programa d’informació i serveis orientats a 
la millora dels nostres hàbits per una universitat saludable 

 
Accions 

 Relacionar una vida universitària saludable amb uns bons resultats 1.
acadèmics. Promoure l’aprenentatge en el període d’estudi universitari 
entre la formació acadèmica amb els hàbits adquirits en vida saludable.  

 Relacionar els programes que defineixen la universitat saludable, la 2.
universitat sostenible, la universitat inclusiva i la universitat igualitària. 
Promoure en el sistema català d’universitats una operació de 
reconeixement social d’aquesta activitat que també defineix l’excel·lència 
de la universitat pública per justificar un millor finançament. 

 

Objectiu 10.2.4#2. Potenciar l’activitat física i l’esport com a base d’una 
vida universitària saludable 

 
Accions 

 Promoure polítiques de promoció de la universitat saludable a cadascun 1.
dels campus de la UB amb ofertes específiques dirigides als estudiants i al 
personal de cada campus. 

 Donar al Servei d’Esports de la UB funcions relacionades amb la promoció 2.
de la salut a partir de l’activitat física i l’esport. Potenciar entre el personal 
de la UB activitats com ara activitat física +55: promoure entre els equips 
directius la pràctica de l’activitat física. 

 

Objectiu 10.2.4#3. Potenciar una alimentació saludable i equilibrada com 
a mesura de prevenció de malalties i millora de la salut 

 
Accions 

 Tenir cura de l’oferta alimentària i nutricional del restaurants universitaris i 1.
de les informacions i consells per una alimentació saludable. 

 Desenvolupar activitats d’informació d’un programa de control de 2.
l’obesitat i el sobrepès.  
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 Proporcionar informació al personal de la UB sobre els orígens i 3.
precaucions de diferents hàbits dietètics. 

 Promoure la dieta mediterrània entre els nous estudiants universitaris 4.

 

Objectiu 10.2.4#4. Crear un Consell de gestió i promoció de la universitat 
saludable 

 
Accions 

 Transformar el consell assessor de l’assessorament científic en la formació 1.
i la recerca de la universitat saludable en un Consell de Gestió del 
programa d’universitat saludable. 

 Incorporar facultats i centres relacionats amb el programa dins del consell 2.
de gestió, en especial la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

 Quant a l’activitat física i l’esport caldrà considerar experts de totes dues 3.
facultats i especialment del professorat de nutrició en l’activitat física i 
l’esport. 

 Incorporar gestors dels serveis relacionals (Servei d’Esports, Serveis 4.
Mèdics de Medicina del Treball i d’atenció social de l’OSSMA,  etc.). 

 Incorporar delegats dels vicerectorats de personal PDI i PAS i 5.
representants dels treballadors dels dos col·lectius. 

 Incorporar un estudiant de cada campus. 6.

 

Objectiu 10.2.4#5. Millorar la qualitat de vida dels nostres campus com a 
reclam internacional de nous estudiants 

 
Accions 

 Fer més competitius els campus universitaris com a recepció d’estudiants 1.
internacionals mitjançant la qualitat del nostre entorn i l’excel·lència 
docent i de recerca.  

 Tenir actualitzada en diferents idiomes la informació sobre les condicions 2.
de cadascun dels nostres campus. 
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 Tenir identificada a cada campus de la UB una unitat que pugui fer 3.
activitats de suport i d’informació internacional. 

 

10.2.5 Universitat sostenible mediambientalment. Objectius i línies 
d’acció 
 
La Comissió Delegada del Claustre per a Sostenibilitat va presentar el 12 de 
juliol de 2012 el Pla de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona (2011-
2016), que ens indica a la introducció: «Les universitats són les institucions 
que millor poden defensar i orientar les activitats educatives i de recerca vers 
un desenvolupament social i econòmic que no contribueixi al deteriorament 
ambiental ni a l’esgotament dels recursos naturals». Constitueix un document 
programàtic que ens aporta les bases per a la definició d’una universitat 
sostenible mediambientalment. L’eina de treball i de conscienciació de la 
comunitat universitària és el Pla de sostenibilitat de la Universitat de 
Barcelona que es presenta anualment al Claustre com a memòria de 
seguiment, de la qual s’han publicat tres documents corresponents al trienni 
2013-2015. 

La UB, seguint els principis de la sectorial de la CRUE de Qualitat Ambiental, 
Desenvolupament Sostenible i Prevenció de Riscos (CADEP), ha incorporat 
els principis de sostenibilitat en el concepte de Responsabilitat Social 
Universitària, objectiu desenvolupat a l’estratègia de modernització del 
sistema universitari espanyol (Estrategia Universidad 2015). Des de l’any 
2008 s’incorpora a les memòries d‘RSU que es gestionen des de l’Oficina de 
Control intern, riscos i responsabilitat social.  

Les conclusions de la Memòria de Seguiment del Pla de Sostenibilitat 2015 
ens indica una reducció creixent dels indicadors de consums de recursos 
(paper, electricitat, aigua, gas, residus municipals) cosa que ens indica una 
activitat compromesa dels administradors dels centre, facultats, campus i 
d’altres estructures orgàniques. Paral·lelament, algunes línies incorporades al 
Pla 2011-2016 han estat poc desenvolupades com ara les de construcció 
sostenible i qualitat ambiental i caldrà, per tant, analitzar-ne les causes. 

La Universitat de Barcelona, com a universitat de referència en docència i 
recerca, i intensiva en recerca d’excel·lència, hauria de considerar el prestigi 
de la seva qualitat mediambiental i de sostenibilitat com un factor de 
diferenciació. Per això, hauria de disposar les accions per posicionar-se millor 
en el rànquing GreenMetric d’Universitats, on està situada molt per sota del 
seu nivell docent i de recerca. 
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Finalment, cal indicar l’impuls que les universitats, i especialment la UB, van 
tenir per incorporar temes de sostenibilitat i seguretat en la definició 
d’excel·lència i qualitat universitària a través del programa de campus 
d’excel·lència internacional (BKC i HUB) i que ha estat exposat en el 
document Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad como 
facilitadoras para los campus de excelencia internacional. 

 

Objectiu 10.2.5#1. Revisar els currículums des de la perspectiva del 
desenvolupament sostenible per assegurar la inclusió dels continguts 
transversals bàsics en sostenibilitat a totes les titulacions amb la finalitat 
de proporcionar les competències professionals, acadèmiques i 
disciplinàries necessàries 

 
Accions 

 Establir un marc de referència encaminat a facilitar la incorporació dels 1.
principis i objectius de sostenibilitat en els diferents graus i màsters. 

 Fer una selecció de l’oferta docent de la UB en què calgui tenir més 2.
control dels principis de sostenibilitat i ampliar-ho a d’altres estudis. 

 

Objectiu 10.2.5#2. Promoure el model d’universitat sostenible com a 
principi orientador de tota l’acció de govern i de l’activitat derivada de la 
gerència de la Universitat de Barcelona 

 
Accions 

 Revisar que tota la política institucional incorpori els principis de 1.
sostenibilitat. 

 Facilitar a tota l’estructura organitzativa els instruments de la 2.
sostenibilitat mediambiental de la UB per poder acomplir les funcions. 

 Estabilitzar i professionalitzar l’estructura administrativa i tècnica de 3.
suport a la sostenibilitat. Adequar l’RLT (relació de llocs de treball) a les 
necessitats futures d’una gestió eficient de la unitat de suport. 

 Avaluar el Pla d’acció 2011-2016 i de l’Informe final al Claustre. 4.

 Redactar el Pla d’acció 2017-2020 en termes realistes i simplificant 5.
accions. 
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Objectiu 10.2.5#3. Promoure accions de suport del grups de recerca de la 
UB en els programes de sostenibilitat territorial en què la universitat està 
implicada  

 
Accions 

 Articular la participació dels estudiants de Ciències Ambientals o d’estudis 1.
relacionats en els projectes de sostenibilitat territorials en què la UB està 
implicada. 

 Promoure accions de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en 2.
entorns com ara els campus de Mundet i de l’Alimentació de Torribera 
(Serralada de Marina), entre d’altres. 

 Establir accions específiques al campus de la Salut de Bellvitge en 3.
col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’Hospital Universitari de 
Bellvitge (HUB). 

 Prioritzar el Programa de conservació i divulgació dels valors naturals dels 4.
campus de la UB en coordinació amb altres entitats. 

 Promoure el projecte de jardí etnobotànic agroalimentari al recinte de 5.
Torribera amb la participació dels grups de recerca especialitzats (en el 
marc del RIS3CAT-PECT). 

 Potenciar els projectes d’aprenentatge servei en l’àmbit del Pla de 6.
sostenibilitat.  

 

Objectiu 10.2.5#4. Millorar el posicionament de la UB en el rànquing 
universitari GreenMetric 

 
Accions 

 Millorar l’indicador d’entorn i infraestructures per sobre de l’actual 38 %. 1.

 Fer augmentar al doble l’índex corresponent a l’apartat d’educació i 2.
recerca de la sostenibilitat (40 % el 2004). 

 Mantenir l’esforç de millora en energia i canvi climàtic (65 % el 2004). 3.

 
  

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



171 

 
 
 

 

 

 

 

11  COMUNICACIÓ OBERTA A LA SOCIETAT 

DIGITAL  
  

 
La Universitat de Barcelona és una font de generació de missatges, de 
continguts i de dades que han de ser difosos a la societat mitjançant canals 
molt diversos, i cal escollir amb cura quina és l’audiència més adequada per a 
cada contingut. Aquest enfocament segmentat i planificat de la comunicació 
vers la societat ha de tenir el seu equivalent en una comunicació interna àgil i 
eficaç, essencial en una organització complexa i participativa com una 
universitat.  

Els missatges de la UB es projecten als mitjans tradicionals, també a les 
xarxes socials, des dels serveis de premsa, però amb el suport dels diferents 
espais web de la universitat, de les publicacions i produccions audiovisuals 
pròpies i des dels repositoris digitals que recullen la producció científica en 
obert de la comunitat universitària publicada arreu. 

A banda del compliment de les seves finalitats educatives i de recerca, o de 
les obligacions socials com a institució pública, la millora de la comunicació 
té un valor estratègic en l’actual situació de competència cooperativa en què 
es mouen les universitats a Catalunya: cal que la UB projecti una imatge clara 
i positiva del tipus d’universitat pública que vol representar en aquest 
convuls segle XXI. Una universitat pública que necessita millorar el seu 
finançament públic per avançar amb equitat i qualitat en el compliment de 
les seves funcions no es pot permetre una imatge pública grisa o 
desdibuixada, raó per la qual l’estratègia de comunicació ha de ser un 
instrument per millorar el seu valor reputacional. 
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11.1 Presència mediàtica 
 
És un fet que al nostre país a la universitat li costa fer-se l’espai que es mereix 
en els mitjans de comunicació de masses, una circumstància que la UB pateix 
de manera especial, atès que sovint no apareix com a institució de referència 
en l’entorn català quan es parla d’excel·lència científica, innovació docent o 
modernitat de gestió, malgrat que encapçali les posicions en els rànquings 
internacionals. De tota manera, la seva presència mediàtica té un potencial 
de desenvolupament important, atès que és la universitat catalana i 
espanyola capdavantera en la majoria de rànquings. Això ens dóna una 
situació de preeminència i hauria de facilitar poder ser presents com a 
portaveus de les temàtiques universitàries que poden anar sorgint, o en 
reportatges diversos que es poden il·lustrar amb bones pràctiques i casos 
d’èxit de la UB. 

La difusió de missatges i continguts de la UB a la societat s’ha d’abordar de 
manera integral, global, partint de missatges centralitzats que es difonen per 
mitjà dels diversos canals de comunicació existents. La presència del 
professorat de la UB als mitjans tradicionals, en qualitat de consultors experts 
per a temàtiques científiques o d’actualitat, és un aspecte que també es pot 
incrementar. Finalment, s’ha de considerar la dimensió d’internacionalització 
en la materialització d’aquesta estratègia comunicativa i cal incrementar els 
continguts que la UB genera en anglès i els contactes amb mitjans 
internacionals. 

 

11.2 Reputació digital a les xarxes socials i acadèmiques 
 
La presència de la UB a les xarxes socials s’ha de conduir de manera 
coordinada amb l’impacte que es busca en els mitjans tradicionals, però 
també s’ha de procurar ampliar el públic i arribar a audiències més joves. En 
aquests moments es disposa d’una petita unitat que s’ocupa de la gestió de 
la identitat digital corporativa i que prepara recomanacions perquè les 
apliquin les facultats i altres unitats, però no té prou recursos ni mitjans per 
anar gaire més enllà.  

D’altra banda, el professorat de la UB té una presència insuficient a les xarxes 
socials acadèmiques (ResearchGate, Mendeley, Academia.edu, Google 
Acadèmic, etc.) i, en general, tampoc és gaire actiu en l’ús acadèmic de 
xarxes socials generalistes. Aquest és un fet a tenir en consideració, ja que els 
estudis mètrics d’avaluació de la recerca i certs rànquings universitaris 
comencen a tenir consideració certs indicadors d’activitat en aquests àmbits. 
Per això, cal incentivar el professorat perquè disposin de presència en xarxes 
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acadèmiques, i també cal assessorar-los en la gestió de la seva identitat 
digital, especialment a fi d’adoptar una fórmula consistent per mencionar la 
seva afiliació a la UB en xarxes acadèmiques i en la signatura de les 
publicacions, i a donar d’alta el seu perfil en la base de dades d’identificació 
d’autors científics i acadèmics ORCID (orcid.org). 

 

11.3 Llocs i portals web 
 
El web de la Universitat de Barcelona es va renovar fa pocs anys i disposa 
d’una imatge gràfica i arquitectura de continguts correctes, però ja s’hi 
comença a notar el pas del temps (per exemple, no és un web amb disseny 
adaptatiu perquè s’hi pugui navegar des dels mòbils). De tota manera, el 
problema més urgent es troba en tota la resta de llocs web, especialment els 
de les facultats però també dels instituts de recerca, unitats de gestió, etc., 
que estan, en general, molt endarrerits i que fa més de sis anys que esperen 
poder aplicar els criteris i models que ja trobem al portal institucional (imatge 
gràfica, arquitectura de continguts, tecnologia). A més, els continguts en 
llengua anglesa són molt limitats i, en ocasions insuficients, per a una 
universitat que vol apostar per la internacionalització.  

D’altra banda, caldria determinar bé la segmentació de públics dels espais 
web per tal de gestionar millor la selecció de continguts, i optimitzar-ne el 
filtratge i la reutilització en espais d’intranet segons els diferents col·lectius 
de la comunitat universitària (PAS, PDI, estudiants i antics alumnes). En 
aquest sentit, cal discriminar bé les funcions de la comunicació interna i 
externa en l’elecció de continguts, així com determinar si la finalitat d’aquests 
continguts és merament informativa, o bé serveix de suport a l’articulació 
d’espais transaccionals (queixes i suggeriments, inscripcions en línia a cursos 
i esdeveniments, presentació de documentació i sol·licituds, etc.). 

Una anàlisi detallada dels continguts més emprats des de dispositius mòbils, 
especialment quant al nivell d’interacció i transacció, hauria de servir per 
explorar la via del desenvolupament de noves aplicacions per complementar 
les que ja estan en marxa per a la consulta de l’expedient o del campus 
virtual. A més, s’ha de considerar que cada vegada hi ha més usuaris que 
visiten els llocs webs des del seus telèfons mòbils i tauletes, i que això obliga 
a usar dissenys accessibles i adaptatius. 
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11.4 Coneixement obert 
 
La Universitat, més enllà de la seva tasca de formació en educació superior i 
de generació de coneixement mitjançant la investigació, té un compromís 
ineludible de transmissió d’aquest saber a la societat. La Universitat ha 
d‘aconseguir que el coneixement que s’hi genera traspassi les parets de les 
aules i dels laboratoris, i que assoleixi una projecció social àmplia, més enllà 
de la comunitat universitària mateix. La UB ha recorregut un camí notable i 
destacat en aquest àmbit, que ha estat liderat per l’Oficina de Difusió del 
Coneixement del CRAI, que cal continuar i ampliar amb les dades de recerca i 
obrint la perspectiva cap a la introducció de les pràctiques de la ciència 
oberta. D’aquesta manera ens alinearíem amb la iniciativa ciència oberta 
impulsada per la Unió Europea per tal d’aplicar els principis del coneixement 
obert a totes les fases de la recerca i no només al seu resultat final (les 
publicacions).  

Per tant, l’estratègia de comunicació integral de la UB ha de prestar una 
atenció especial a la difusió dels resultats de la recerca o la divulgació 
científica i cultural, accions en què tenen un paper fonamental el Servei 
d’Audiovisuals, el Servei d’Edicions i Publicacions i els diferents repositoris 
digitals gestionats des del CRAI. Disposar d’un segell editorial amb la tradició 
i reconeixement de Publicacions UB i un servei de suport a la difusió del 
coneixement com el que ofereix el CRAI, hauria de ser una garantia per 
avançar cap a models de publicació híbrids, plenament adaptats a l’entorn i 
als usos digitals, amb models de recuperació de costos o de fiançament 
públic sostenibles. 

 

11.5 Informació pública i dades obertes 
 
La Universitat de Barcelona, com a administració pública, ha d‘oferir en obert 
la informació administrativa que genera (dades econòmiques, estadístiques, 
etc.) a tota la comunitat. D’aquesta manera s’afavoreix la transparència de 
l’administració i, a més, es possibilita la creació de nous productes 
(reutilització). Es tracta de fer efectiu el deure de la rendició de comptes i del 
subministrament d’informació pública dels seus recursos i serveis, que s’ha de 
manifestar en espais web institucionals de qualitat i rics en dades, com ara el 
Portal de Transparència, la Seu Electrònica, o les estadístiques acadèmiques 
de l’oferta de titulacions. Efectivament, el Portal de Transparència ha estat un 
primer pas per posar la informació de la universitat a l’abast de tothom. Ara 
cal anar una mica més enllà i preparar aquesta informació en els formats 
adequats i de qualitat perquè també es pugui reutilitzar.  
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Aquest aspecte és especialment crític com a instrument de suport a 
l’avaluació de la qualitat en docència i recerca, com ho ha demostrat la 
intensitat amb què aquestes dades han estat requerides en els processos de 
verificació, seguiment i acreditació de les titulacions. Cal treballar per la 
consistència i actualització de les dades de manera simultània en tots els 
espais i publicacions on apareixen. 

 

11.6 Objectius i línies d’acció 
 

Objectiu 11#1. Incrementar la presència de la UB en els mitjans de 
comunicació i la seva reputació a les xarxes socials 

 
Accions 

 Fer un estudi comparatiu amb altres institucions de la presència en 1.
mitjans i el valor reputacional de la UB. 

 Millorar la presència de les facultats als mitjans i a les xarxes socials. 2.

 Augmentar la presència de professorat de la UB com a experts requerits 3.
pels mitjans de comunicació. 

 Augmentar la presència del professorat en les xarxes acadèmiques 4.
(Google Acadèmic, en especial). 

 

Objectiu 11#2. Actualitzar i millorar el web general de la Universitat de 
Barcelona i els portals d’intranet per a col·lectius 

 
Accions 

 Establir una rutina de millora i refresc continuat del lloc web principal de 1.
la UB, que ajudi a mantenir-ne l’atracció. 

 Progressar en l’adaptació dels llocs web institucionals al món de la 2.
Internet mòbil i millorar-ne l’accessibilitat universal. 

 Segmentar més clarament els continguts segons públics interns i externs. 3.
Reutilitzar continguts però amb la selecció adequada per no saturar els 
canals d’intranet amb un excés d’informació. 

 Revisar la funcionalitat i arquitectura dels portals d’intranet. Unificar la 4.
imatge gràfica i millorar la usabilitat de les pàgines on es fan transaccions. 
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 Estudiar la creació d’un punt únic d’accés fidelitzat per a l’alumnat que 5.
unifiqui l’entrada a Món UB i al Campus Virtual. Actualment els accessos 
són independents i molts continguts apareixen en RSS en una munió 
d’informacions destacades del Campus Virtual. 

 Incrementar les capacitats per oferir informació i atenció al públic a partir 6.
de peticions en línia. 

 

Objectiu 11#3. Renovar els llocs web de les facultats i altres unitats 
orgàniques 

 
Accions 

 Crear un equip de suport centralitzat que gestioni la consistència d’imatge 1.
i la complementarietat de continguts dels llocs web de facultats i unitats 
respecte al web general. 

 Aprovar un calendari de reforma. 2.

 Dur a terme la formació continuada que correspongui del personal de 3.
facultats i unitats per fer aquesta renovació 

 Aclarir quins continguts i serveis de les facultats adreçats als estudiants 4.
s’haurien d’integrar o sindicar en el portal Món UB o en el Campus Virtual. 

 Coordinar les accions de difusió de l’oferta formativa i de captació 5.
d’estudiants per Internet entre el web general i el web de les facultats. 

 

Objectiu 11#4. Impulsar activament el model de coneixement obert i la 
visibilitat de la producció editorial de la UB 

 
Accions 

 Continuar incentivant la publicació en accés obert. 1.

 Augmentar el dipòsit de les publicacions de recerca del PDI de la UB. 2.

 Augmentar els continguts institucionals i de docència al Dipòsit Digital de 3.
la UB. 

 Donar suport a l’elaboració de plans de gestió de dades de recerca. 4.

 Promoure el model de ciència oberta. 5.
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 Millorar el posicionament web dels llibres electrònics d’edicions UB en 6.
accés obert mitjançant agregadors i directoris com ara el DOAB 
(Directory of Open Access Books). 

 Coordinar millor el suport a l’edició i la distribució de revistes científiques 7.
unificant els portals diferenciats que actualment tenen el CRAI i 
Publicacions UB. 

 

Objectiu 11#5. Promoure la difusió de dades en obert 

 
Accions 

 Augmentar les dades en obert del Portal de Transparència. 1.

 Preparar les dades en els formats adequats perquè es puguin reutilitzar. 2.

 

Objectiu 11#6. Promoure els continguts audiovisuals de la UB i la 
retransmissió d’esdeveniments 
 
Accions 

 Diversificar el suport a les retransmissions d’activitats i esdeveniments en 1.
reproducció en temps real (streaming), oferint serveis d’alta qualitat 
(premium) gestionats pel Servei d’Audiovisuals, però també pautes per al 
bon ús de programari convencional per a videoconferències i seminaris 
web (webinars) com ara Skype Professional, YouTube Live o equivalents. 

 Estudiar l’increment de la producció de vídeos educatius d’accés obert en 2.
connexió amb les iniciatives d’ensenyament híbrid i d’experimentació amb 
MOOC. 

 Millorar el posicionament web dels vídeos de la UB. 3.

 Explorar les possibilitats dels canals de podcast d’àudio per a la difusió 4.
d’activitats docents i de divulgació. 

 Canalitzar vers els estudiants de secundària els vídeos de divulgació de 5.
l’activitat científica i cultural de la Universitat com a instrument de 
posicionament de l‘oferta de titulacions de la UB. 
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12  ELS SERVEIS A LA COMUNITAT 

UNIVERSITÀRIA 
  

 

12.1 Àrea de Tecnologies 
 

12.1.1 Diagnòstic i horitzons 
 

L’Àrea de Tecnologies ha de tenir un paper cabdal en el canvi de cultura 
organitzativa de la UB ja que té responsabilitats en programari, maquinari, 
sistemes, comunicacions, seguretat informàtica i suport als usuaris de manera 
transversal a tota l’operativa de la Universitat: docència, recerca, 
transferència, i en darrer terme, però no menys important, la gestió. Si bé han 
de ser les persones i l’organització el focus de la transformació que s’ha de 
donar en el nou entorn digital, ho són donant per descomptat que 
l’organització podrà disposar d’uns recursos i uns serveis informàtics 
suficients i al dia, que siguin pal de paller del canvi. Caldrà, doncs, estudiar a 
fons quina és la situació i elaborar un pla estratègic específic de l’àrea. 
Determinar quines són les mancances que el període de restriccions 
pressupostàries ha deixat en aquest camp o quins projectes estan aparcats 
per aquest motiu, ja que hi ha la percepció generalitzada que a hores d’ara la 
UB disposa d’uns serveis molt professionals en aquesta matèria però amb uns 
recursos insuficients, que no s’ajusten sempre a l’estat de l’art de la 
tecnologia o a les necessitats que s’albiren per fer el salt de modernització 
que la UB necessita. 

El recursos i serveis de l’Àrea TIC estan presents en el dia a dia de 
pràcticament la totalitat de processos i dels perfils professionals que fan 
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funcionar la UB, un funcionament que, tot i que està ple de rutines, també es 
caracteritza per una gran varietat de demandes com ara les que pot generar 
una organització amb més de deu mil grups d’assignatures i amb milers de 
projectes de recerca o transferència diferents; activitats en les quals estan 
implicats d’una manera o altra uns 9.300 col·laboradors (PDI, PAS, a més de 
becaris de col·laboració o de recerca) amb tasques i responsabilitats ben 
variades, però també amb nivells de formació i habilitats tecnològiques ben 
diferents. La complexitat de donar resposta en temps i forma és, doncs, 
evident, tant per la intensitat d’ús de les TIC com per la variabilitat de les 
demandes.  

A més, com més endavant va l’acceleració dels canvis en programari i 
maquinari —o la percepció dels usuaris que, amb els dispositius mòbils, la 
ubiqüitat i disponibilitat dels recursos TIC és normal i fàcil—, més complexa i 
canviant esdevé la planificació estratègica en la matèria, amb la reducció 
temporal dels corresponents cicles d’avaluació i renovació dels equips i 
serveis. Vet aquí un dels grans reptes actuals: copsar el moment en què es 
troba la UB quant a les TIC, tot articulant l’anàlisi i prospectiva permanent 
necessària per tal de millorar la planificació en un moment de canvis 
importants en les solucions tecnològiques, com ara la computació al núvol o 
les solucions cooperatives en l’entorn del CSUC. Problema a banda, i no 
menor, en aquesta planificació és el dimensionament de recursos que són 
imprescindibles en aquesta àrea, considerant els recursos econòmics 
disponibles molt limitats. 

Ara bé, quan parlem de TIC no parlem únicament de màquines i programes, 
parlem fonamentalment de persones que les fan anar o reben els resultats 
d’aquest funcionament, que assumim que ha de ser infal·lible les vint-i-quatre 
hores, els set dies de la setmana en molts casos. Generalitzant, en l’actualitat 
aquest nivell extens i intens alhora de suport basal a l’activitat de la 
comunitat universitària es desenvolupa durant bona part del temps amb 
normalitat, però quan es produeixen problemes i incidències la percepció 
dels usuaris directes o dels tercers afectats acostuma a ser angoixant i crítica, 
i, en part, és comprensible que sigui així. En bona mesura això és deu al fet 
que tendim a assumir com a normal un funcionament que no és gens trivial: 
pensem en el gran volum d’activitat que, a banda dels usuaris externs a la UB, 
genera la comunitat universitària, que diàriament treballa aproximadament 
des de més de dotze mil ordinadors donats d’alta en l’inventari d’equips, o 
que s’hi connecta en domicilis particulars o des de la xarxa wifi dels campus 
amb un volum equivalent o superior d’equips propis.  

En tot cas, una universitat capdavantera com la UB ha de tenir com a meta 
irrenunciable avançar en la relació de les TIC amb els usuaris finals, evitant 
anticipadament els problemes amb una correcta renovació preventiva de 
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maquinari i programari, amb una difusió d’informació i formació de base vers 
els usuaris que els apoderi millor respecte als seus equips personals, i per 
últim, però no menys important, amb una atenció i assistència a l’usuari 
corresponent. Caldrà, doncs, estudiar molt bé la combinació apropiada de 
recursos i estratègies de suport a l’usuari de les TIC, partint primer de quin és 
el grau de satisfacció i el volum de problemes, ¡ per superar la fase de les 
percepcions i arribar a la de les certeses.  

Un àmbit on les TIC troben dificultats i sovint crítiques no sempre ben 
fundades és en el dels procediments i l’activitat burocràtica pròpia d’una 
universitat complexa com la UB. Tot d’una imputem a problemes informàtics 
amb molta freqüència el resultat d’una burocràcia pesada, que no acaba de 
transformar-se per respondre a la  demanda exigent que representen el 
creixent nombre de requisits normatius (externs i de la mateixa UB), de 
transparència, rendició de comptes i avaluació. L’experiència de recollida de 
dades i evidències experimentada durant les acreditacions de les titulacions 
en els dos darrers anys posen de manifest que no sempre és un problema de 
tecnologia, o d’afegir més tecnologia a uns processos que són complexos, 
però que executem amb uns procediments obsolets o que no s’han adaptat 
als canvis tecnològics. En aquest sentit, no és agosarat dir que en bona 
mesura el que frena avui dia una implantació més profunda de l’administració 
electrònica a la UB té a veure amb les persones i amb l’organització, no és 
únicament un tema de més recursos i inversions en tecnologia, encara que 
també. 

En tot cas, i en paral·lel al canvi organitzatiu que s’haurà de fer tant sí com 
no, el cert és que a hores d’ara i en l’estat actual dels procediments, hi ha un 
gruix d’aplicacions corporatives que són crítiques i que porten molts anys en 
funcionament, per a les quals en alguns casos potser no hi ha gran marge de 
millora i que, des de fa temps, són objecte d’estudi per determinar si caldria 
migrar a noves solucions que també interaccionin amb el canvi organitzatiu. 
És el que es va fer en el seu dia amb la gestió econòmica amb el pas a SAP, 
però s’ha de considerar també la importància de la resta d’aplicacions: XIPER, 
GRAD, GIGA, o GECA. Certament en algunes d’aquestes, o en d’altres com 
GREC o GRP, s’han fet millores i desenvolupaments propis molt importants, 
però la connexió i interacció amb el conjunt sembla que encara té marge de 
millora. Cal analitzar integralment el conjunt de programes que treballen amb 
dades coincidents, però que en l’actualitat poden no ser consistents, 
especialment pel que fa als productes d’informació a partir de les quals es 
generen. Com ja hem dit, aquest fet s’ha posat especialment en relleu en el 
procés AQU d’acreditacions de les titulacions i ha significat un punt feble 
constant en les no-conformitats dels informes d’avaluació, o ha significat un 
sobreesforç de comprovació de dades per als comitès interns d’avaluació i 
per a l’Agència de Qualitat de la UB. 
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En el terreny dels equipaments informàtics de docència, s’ha de tenir present 
que el model actual d’atenció i coordinació de les aules d’informàtica pot 
presentar en el futur problemes quant als recursos humans. Si bé hi ha una 
gestió global i un manteniment informàtic de base des dels serveis centrals 
de l’Àrea TIC i del personal informàtic de zona, l’atenció en els punts de 
servei recau en becaris sota la coordinació de professors encarregats de les 
aules. Tant per la possible dificultat de trobar en totes les circumstàncies 
professorat voluntari per a aquestes responsabilitats, com per l’excessiva 
dependència de becaris, estudiar una integració més important d’algunes 
aules en espais comuns amb les biblioteques hauria de ser una opció a 
explorar en més casos. S’ha de tenir present que el tipus de feina que es fa en 
una aula d’informàtica serà cada vegada més del tipus activitat dirigida, que 
s’ha de dur a terme individualment o en grup, però no necessàriament en el 
temps lectiu d’una assignatura. Això obre la possibilitat d’un tipus d’aula més 
polivalent i d’espais de suport on cada alumne ha de poder integrar fàcilment 
en el seu equip portàtil personal els recursos docents i les llicències de 
programari que calguin per a una determinada activitat pràctica. 

Com a repte i alhora oportunitat de millora de l’experiència d’aprenentatge, 
s’ha de considerar que cada vegada més la utilització de recursos informàtics 
no es limita a un nombre d’assignatures determinades de caire tecnològic, 
sinó que pot ser present en moltes altres com a forma de presentar 
simulacions o experimentar amb pràctiques reals, com les que es donen en el 
món professional de cada titulació, i això pot significar encara més diversitat 
de peticions per part dels docents, així com uns requisits d’accés 
deslocalitzat 24×7 per part de l’alumnat.  

En el mateix sentit, caldrà estudiar com satisfer demandes de suport 
informàtic en recerca per a tot tipus de projectes de dimensió petita i 
mitjana, amb necessitats diferents dels grans projectes que compten amb 
finançament específic per obtenir recursos i personal específics o per acudir 
a serveis externs com els del CSUC: es tractaria d’estudiar la viabilitat d’un 
suport clarament vinculat a recerca bàsica en àrees menys consolidades i que 
tenen alhora un potencial important com a vehicle d’innovació docent en 
projectes i treballs final d’estudis. 

Finalment hem de fer referència a un tema complex però determinant de 
cara a la societat, com ara el de la imatge de la UB en la seva relació amb les 
tecnologies. Si bé no disposem d’estudis que ho puguin corroborar, bona 
part de la comunitat universitària i de certs sectors de la societat tenen la 
idea que la UB no és una universitat tecnològicament moderna en la seva 
pròpia gestió, que no predica en el seu funcionament diari allò que es 
transmet a les aules com a teories de gestió, allò que s’investiga, o els valors 
d’innovació i esperit d’iniciativa que se suposa que hem de cultivar amb 
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l’alumnat. Segur que en alguns aspectes això és una percepció injusta, atès 
que la realitat del serveis que s’ofereixen ho podria desmentir en molts casos, 
mentre que en d’altres ocasions pot ser el resultat del diferencial d’inversió 
relativa que la UB ha pogut fer en els darrers anys respecte a d’altres 
institucions universitàries amb les quals, es vulgui o no, finalment som 
comparats. En aquest sentit resulta clar que també es necessària una 
explicació i difusió eficaç, i alhora permanent, de les millores en TIC a la UB: 
el conreu del valor reputacional de la UB, en tant que universitat moderna i 
innovadora, té avui molt a veure amb la percepció que es pugui tenir de la 
relació de l’organització i els seus membres amb les TIC. 

 

12.1.2 Objectius i accions 
 

Objectiu 12.1#1. Elaborar un pla estratègic en recursos i serveis TIC 
 

Accions 

 Fer un diagnòstic de la situació actual on aflorin les percepcions i opinions 1.
dels usuaris. 

 Dur a terme un exercici sòlid de prospectiva tecnològica per posar-nos al 2.
dia, i amortitzar etapes de millora que en el seu dia no es van fer. 

 Tenir en compte les TIC com un element essencial en els plans plurianuals 3.
d’inversió de la UB. 

 Explorar el recorregut que en l’horitzó del pla estratègic poden oferir les 4.
solucions consorciades en el CSUC i liderar-les, si pertoca. Estudiar a fons 
el potencial d’aquesta cooperació en compres informàtiques, computació 
al núvol, desenvolupament d’aplicacions de programari lliure, o exercicis 
de prospectiva respecte a l’estat de l’art en solucions avantguardistes en 
informàtica de docència, recerca i gestió. Fer proves pilot i avaluacions 
conjuntes amb d’altres universitats en el marc del CSUC. 

 Fer un estudi de les millors opcions per a la renovació permanent de 5.
l’equipament informàtic, amb especial atenció a l’avaluació del 
funcionament dels darrers programes de rènting, considerant si es poden 
estendre a equips Mac quan estigui justificat. 

 Analitzar les oportunitats i reptes que presenta l’extensió de l’ús dels 6.
dispositius mòbils (especialment els telèfons de prestacions avançades i 
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les aplicacions) en l’entorn dels campus i de la comunitat universitària allà 
on es trobi. 

 Analitzar les oportunitats i els reptes que podria obrir el desenvolupament 7.
de la Internet de les coses, de cara a la gestió de l’equipament no 
informàtic i del patrimoni de la UB. 

 

Objectiu 12.1#2. Definir un model de servei de suport informàtic al lloc de 
treball personal i als perfils diversificats del personal de la UB 
 

Accions 

 Estudiar el grau de satisfacció dels usuaris de les TIC, respecte dels 1.
serveis de suport informàtic en el centres. 

 Avaluar i millorar tant com es pugui el suport informàtic en les estacions 2.
personals de treball. 

 Minimitzar les incidències revisant els protocols actuals i el manteniment 3.
preventiu. 

 Aprofundir les rutines de formació i reciclatge dels usuaris com a 4.
estratègia preventiva per minimitzar les peticions de suport, així com per 
amortitzar molt més la inversió en equips i programari, fent més 
productiva l’activitat laboral en el lloc de treball. Treballar, sobretot amb 
els usuaris, fonaments en temes de seguretat informàtica que demanen la 
responsabilitat de cadascú. 

 Establir el punt de vida útil dels equips personals de manera responsable 5.
en relació amb la situació econòmica, però també tenint en compte de no 
generar ajornaments indefinits i llargs en l’actualització de sistemes 
operatius. 

 Avaluar el nivell de prestacions que rebem de serveis externalitzats 6.
d’atenció a l’usuari a fi de controlar-ne la qualitat. 

 Estudiar la viabilitat d’oferir increments variables d’espais 7.
d’emmagatzematge per al correu electrònic corporatiu en funció del perfil 
d’usuari i del nivell d’ús. Comunicar més eficientment als usuaris bones 
pràctiques d’ús del correu electrònic corporatiu. 
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Objectiu 12.1#3. Millorar la integració i interoperabilitat de les aplicacions 
corporatives enteses com un ecosistema d’informació tant per a la gestió 
com per a l’avaluació i la planificació 
 

Accions 

 Fer una anàlisi de la interoperabilitat, o integració en el seu cas, 1.
d’aplicacions en el punt d’interacció de l’usuari final que introdueix dades 
o que les consulta. Evitar la duplicació de tasques i d’introducció de dades 
redundants per part d’un mateix usuari en aplicacions diverses. 

 Millorar l’administració i la gestió de les dades per tal d’alimentar de 2.
manera fiable i consistent els sistemes d’informació per a l’avaluació i la 
presa de decisions. 

 Definir models de dades obertes i enllaçades allà on sigui possible. 3.

 Fer una anàlisi integral dels requisits de dades i evidències dels sistemes 4.
d’assegurament de la qualitat i l’avaluació en docència i recerca, així com 
de transparència i rendició de comptes en gestió i administració. 

 

Objectiu 12.1#4. Avançar en l’administració electrònica a nivells que facin 
de la UB un espai d’innovació i de demostració propis d’una universitat 
que investiga i fa docència en gestió i administració pública  
 

Accions 

 Reforçar la immersió de personal de tecnologies en grups de treball que 1.
estudien l’inventari de processos i la reforma dels procediments per 
simplificar i fer més eficient el funcionament de la UB en el terreny 
burocràtic. 

 Fer un catàleg de bones pràctiques arreu en administració electrònica 2.
universitària i comparar-les amb l’estat actual de les pràctiques a la UB. 

 Auditar el grau de compliment de la UB en relació amb els requeriments 3.
presents en administració electrònica, alguns dels quals ho són a partir de 
legislacions de compliment obligat. 

 Elaborar un pla d’impuls a l’administració electrònica, establint les 4.
prioritats i les oportunitats de cooperació en el marc del CSUC. 
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 Incrementar els processos disponibles en la seu electrònica. Prioritzar 5.
aquells que són crítics o que són molt usats entre els que encara no estan 
en funcionament.  

 Millorar la usabilitat, l’accessibilitat i la consistència del disseny de tots els 6.
formularis de tramitació electrònica disponibles. En general hi ha una 
manca de consistència gràfica i d’eines d’orientació o d’ajuda contextual, 
un fet especialment greu per a casos com els de l’alumnat estranger que 
fan inscripcions a cursos de postgrau o a d’altres programes formatius. 

 Analitzar el paper vertebrador que ha de tenir la gestió i arxivament 7.
electrònic de documents en les eines de gestió interna de l’administració 
electrònica. Avançar en la gestió integral de la documentació digital en el 
sistema d’arxius de la UB. 

 

Objectiu 12.1#5. Clarificar davant la comunitat universitària i la societat el 
posicionament de la UB respecte al programari lliure i de codi obert, més 
enllà de declaracions retòriques 
 

Accions 

 Avaluar el programari lliure des d’una perspectiva de cost-eficiència a 1.
l’hora de la seva implementació en entorns estàndards de funcionament. 
La UB no pot ser aliena a la filosofia i el compromís amb aquest important 
moviment, però alhora ha d’assegurar un retorn dels seus recursos, 
considerant també de fer balanç de la inversió en recursos humans, la 
seguretat informàtica i la disponibilitat 24×7 dels sistemes. 

 Seguir activament l’estela d’aquest moviment, especialment com a terreny 2.
d’experimentació i innovació, propis d’una universitat que aposta per la 
cultura i la informació oberta, on també s’incardina el programari lliure i 
obert. 

 Considerar aquest programari com un recurs privilegiat per a 3.
l’experimentació docent, com ja es fa amb l’ús central de Moodle en el 
Campus Virtual. Posar en valor com a output d’innovació de la UB les 
aportacions i desenvolupaments que fem a les comunitats d’usuaris que 
mantenen els programes en què en fem un ús més intens. 
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Objectiu 12.1#6. Dimensionar i monitoritzar l’ús de les xarxes de 
comunicacions en funció de les necessitats futures 
 

Accions 

 Estudiar la presència de dispositius mòbils en el campus i l’impacte que 1.
això ha tingut en la demanda d’accés a la xarxa wifi. Valorar la capacitat 
d’aquesta xarxa de cara a planificar les opcions de docència seguint el 
model BYOD (bring your own device, model en què l’alumne porta l’equip 
informàtic personal), cap al qual caminen moltes universitats en l’escena 
internacional, especialment en el postgrau i la formació continuada. 

 Estudiar les necessitats que pugui generar en un futur pròxim l’increment 2.
de l’ús de recursos educatius oberts que incorporin la realitat augmentada 
o la virtualització d’activitats docents amb components pràctics. 

 Millorar i unificar els sistemes d’autenticació a les plataformes UB i als 3.
recursos tecnològics i d’informació externs contractats. 

 Avaluar l’ús de connexions Eduroam per part del personal de la UB arreu i 4.
de personal d’arreu a la UB. 

 

Objectiu 12.1#7. Dimensionar adequadament la capacitat de l’equipament 
informàtic i dels recursos humans que donen suport a aplicacions de 
recerca i docència 
 

Accions 

 Establir un consens sobre els temps de resposta acceptables en el 1.
campus virtual en períodes pic i posar els mitjans per fer-los efectius. 

 Desenvolupar un coneixement més ampli de programari potencialment 2.
útil per virtualitzar la realització d’activitats pràctiques, o que impliquin el 
contacte de l’alumnat amb materials i mostres.  

 Considerar entorns informàtics que simulin els de determinades empreses 3.
i perfils laborals per als quals formem el nostre alumnat. Introduir 
elements de simulació, jocs de rol, ludificació o aprenentatge servei en l’ús 
d’aquests programes. 

 Estudiar les necessitats de suport informàtic dels investigadors en 4.
projectes de dimensió petita que no tenen escala suficient per contractar 
recursos humans o materials, tant pel que fa a l’experimentació i 
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tractament de dades, com a la creació i al manteniment de la presència 
web del grup o projecte de recerca. 

 

Objectiu 12.1#8. Fer un plantejament global i exigent de la seguretat 
informàtica per tal de millorar la conscienciació, els protocols i els 
recursos tecnològics imprescindibles 
 

Accions 

 Identificar clarament els riscos i estudiar a fons l’històric d’incidents per tal 1.
de reforçar el coneixement de la situació i la capacitat de resposta, no 
únicament des del punt de vista tecnològic, sinó també ètic, reglamentari, 
disciplinari i de bones pràctiques d’autoprotecció. 

 Auditar de manera regular el nivell de protecció en tot el que afecta a 2.
dades crítiques de gestió acadèmica, economia i comunicacions; de 
manera especial en relació amb la protecció de la privacitat i de les dades 
personals. 

 Estudiar a fons els requisits de seguretat i preservació de la integritat de 3.
les dades de recerca que requereixen els nous principis ètics i de 
transparència demanats pels finançadors de la recerca i pels mateixos 
investigadors. Oferir als investigadors solucions tecnològiques verificades 
que compleixin aquests requisits. 

 Reforçar els protocols de seguretat en relació amb la signatura digital per 4.
part de PDI i PAS. Analitzar l’estat actual de l’ús de la signatura digital i les 
mancances que limiten un ús realment segur i eficient des del lloc de 
treball personal. 
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12.2 CRAI-Biblioteques UB: suport a l’aprenentatge, la docència i 
la recerca 
 

12.2.1 Diagnòstic i horitzons 
 

L’evolució lògica del camí que es va iniciar en aplicar el model CRAI a la UB 
porta a entendre el suport a la docència i a la recerca mitjançant actuacions 
transversals que avancin cap a una atenció integral, ràpida i eficient vers 
l’alumnat i el personal docent i investigador, per tal que emprin menys temps 
i esforços a aconseguir un ús millor, més intens i constantment renovat dels 
recursos disponibles en camps diversos però relacionats: informàtica de 
docència i recerca, comunicació científica i avaluació de la recerca, 
biblioteques i documentació científica, o administració d’objectes i recursos 
educatius. En definitiva, obtenir sinergies i convergències funcionals que ens 
ajudin a no perdre oportunitats en la transformació dels espais 
d’aprenentatge, en la millora sistemàtica de la docència, en la 
retroalimentació docència-recerca i en la comunicació dels resultats de la 
recerca. 

Avui dia docents i investigadors han vist com la seva feina s’ha tornat més 
complexa, arran de la diversitat de tasques a què s’enfronten quan volen fer 
un salt qualitatiu respecte al model docent, o respecte a la rellevància i el 
reconeixement de la seva recerca. Hi ha un cert consens a considerar que la 
feina del PDI s’ha tornat molt diversa —fins i tot, dispersa—, a vegades per la 
debilitat del treball dels equips docents o investigadors, però especialment 
per uns serveis de suport que caldria potenciar perquè presentessin una 
oferta coordinada i un catàleg de prestacions sistemàtic, personalitzat i 
extens. Es té la sensació que, ara com ara, no hi ha una demanda de suport 
prou sòlida, entre altres raons perquè no hi ha una oferta escalable a la 
totalitat del PDI. Si bé s’han fet avenços importants en aquest terreny, ara 
caldria consolidar-los, sistematitzar-los, per tenir més capacitat i així 
estimular unes demandes de suport que fins ara no són generalitzades. 

Per fer front al gran nombre de responsabilitats i tasques del PDI, cal avançar 
cap a un model de suport integral que eviti la multiplicació de feines 
relacionades amb aplicacions i plataformes de tot tipus, o que eviti la 
duplicitat d’esforços de diversos professors no connectats entre si. Som lluny 
encara de facilitar que el personal docent i investigador pugui dedicar el 
màxim del seu temps al nucli de la seva docència i recerca; no és pas 
infreqüent observar un enfocament artesanal i autodidacta en l’aprofitament 
dels recursos que la UB posa —o podria posar— a disposició del PDI.  
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Un element cabdal en aquesta aposta de coordinació ha de ser el CRAI-
Biblioteca. Avui dia gaudim d’una gran biblioteca universitària i de recerca 
que, malgrat la complexa situació de finançament dels darrers anys, ofereix 
uns serveis d’accés a la bibliografia comparables amb nivells internacionals: a 
pesar de les retallades en subscripcions i compres dels darrers anys, 
comptem amb uns fons molt respectables quant a volum i qualitat en tots els 
àmbits del coneixement, i de manera singular pel que fa al patrimoni 
bibliogràfic històric. D’altra banda, s’ha fet un procés gradual de 
transformació vers el model CRAI (Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la 
Investigació), en què a les funcions bibliotecàries tradicionals s’hi han afegit 
altres prestacions com són el suport docent i l’assessorament en publicacions 
i difusió del coneixement. Aquesta situació és el resultat d’una llarga 
trajectòria i de la suma d’actuacions de modernització que han dut a terme 
els professionals des dels anys vuitanta, quan es va encetar la construcció 
d’un sistema bibliotecari unificat a la UB. Unes transformacions de gran 
importància en qualitat i amplitud de serveis que, malgrat les retallades dels 
últims anys, s’han pogut mantenir en gran part gràcies a unes polítiques 
consorciades de país amb la resta de biblioteques universitàries en el marc 
del CSUC. 

La situació, doncs, es pot considerar, a grans trets, prou satisfactòria quant a 
l’accés a la bibliografia docent i científica. No obstant això, en l’àmbit dels 
fons antics és molt notòria la falta de recursos econòmics mínims per a les 
tasques necessàries de preservació, conservació, catalogació i difusió d’una 
de les biblioteques patrimonials més importants d’Espanya. També s’han vist 
afectats per aquesta situació econòmica els projectes destinats a fer front al 
canvi de necessitats i demandes dels usuaris, producte de l’acceleració de la 
immersió en el món digital del conjunt de la institució universitària, que tard o 
d’hora haurà de conduir a la redefinició d’espais de docència i aprenentatge o 
dels models d’atenció i assessorament a l’usuari.  

En qualsevol cas, per tal d’impulsar cada vegada més l’orientació a l’usuari 
dels diversos serveis de suport, caldrà avançar en mecanismes de gestió de 
la qualitat i d’avaluació dels serveis, per tenir una idea més clara de quines 
són les mancances i els reptes als ulls dels usuaris. En aquest sentit comptem 
amb la important experiència del Segell d’Excel·lència Europea EFQM 400+, 
de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM), que va rebre el 
CRAI. Escoltar la veu de l’usuari serà un factor cabdal per consolidar les 
millores dels diversos serveis de suport a la docència i la recerca, objecte de 
la coordinació estratègica que perseguim. 

El camp de la docència i l’aprenentatge s’enfronta a canvis culturals 
importants entre l’alumnat i a expectatives canviants de la societat envers 
l’educació universitària, que obligaran les universitats a actualitzar més 
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clarament els seus models de docència, fent-los consistents amb els canvis 
tecnològics que ens envolten, ni que sigui des d’un punt de vista crític. 
Romandre en una posició d’inèrcia en aquest àmbit, sense un intent manifest 
de generalitzar les millores i la innovació, pot tenir una repercussió molt 
negativa en els resultats acadèmics i en la reputació de la Universitat de 
Barcelona. Caldria, doncs, mobilitzar els recursos i serveis de suport docent 
per tal d’alinear-los amb aquesta prioritat estratègica de la transformació 
docent: millorar-ne l’accés per a tot el PDI i l’ús per a tot l’alumnat, de manera 
que en docència passem de la millora i la innovació en projectes 
experimentals a petita escala a un model escalable que pugui posar en marxa 
les millores contrastades, a fi d’oferir recursos i solucions innovadores en la 
pràctica regular de la docència de tot el col·lectiu. 

Hauríem de fer possible una reducció del cost que per al PDI té ara mateix la 
tendència majoritària del do it yourself, el «fes-t’ho tu mateix», que sovint es 
dóna a partir de cursos de formació sobre eines tecnològiques o recursos 
d’informació disponibles actualment, com ara el Campus Virtual, que 
s’exploten en un nivell mínim, o sobre d’altres que aniran venint, com són la 
virtualització d’experiments i objectes d’estudi o la realitat augmentada. Cal 
cercar economies d’escala, lògicament mitjançant la col·laboració entre 
equips docents, però també amb un suport reforçat per fer més ràpida i 
eficient l’adopció de millores. 

A les biblioteques, l’ús creixent dels suports documentals digitals enfront dels 
analògics es pot enfocar com una oportunitat i no pas com una amenaça, 
especialment en dos eixos. En primer lloc, es podria concebre aquesta 
realitat com un factor desencadenant de la participació dels CRAI-
Biblioteques en la redefinició dels espais d’aprenentatge a la Universitat: no 
es pot tancar la porta a la transformació de certs recintes bibliotecaris en 
llocs d’aprenentatge més enllà del que seria la tradicional sala de lectura. Per 
altra banda, aquest procés accelerat de consum digital de la bibliografia ha 
de ser una oportunitat per focalitzar els recursos humans de les biblioteques 
en els usuaris, potenciant el rol de personal de suport que ajuda, que atén, 
estudiants, docents i investigadors.  

Podem dir que a mesura que la informació es torna més ubiqua i disponible, 
el paper d’intermediació merament logístic de les biblioteques disminueix, i 
es poden reorientar recursos cap a la satisfacció de necessitats que 
requereixen un valor afegit en els serveis, com ara l’adquisició de 
competències digitals i d’informació per part de l’alumnat; la identificació, 
avaluació i indexació de recursos educatius; el suport a l’organització de 
materials docents i a la configuració de funcions del Campus Virtual; la 
difusió òptima del coneixement, en forma de resultats i dades de la recerca, o 
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el suport a l’anàlisi d’informació per a l’avaluació de la recerca de tipus 
personal o institucional. 

Pel que fa al suport a la recerca, caldrà estudiar com s’ha de continuar 
avançant a la UB en els tres eixos d’innovació proposats per LIBER 
(Associació de Biblioteques de Recerca d’Europa) en la seva estratègia 2013-
2017: «1) Enabling open science, 2) Lead in changing scholarship, 3) Shape 
innovative research». La UB ha de ser capdavantera en la materialització del 
concepte de ciència oberta tal com ho consideren les principals biblioteques 
de recerca d’Europa en punts com són els següents: augmentar la 
transparència i la qualitat de la investigació, augmentar el compromís dels 
ciutadans i accelerar el ritme dels descobriments científics a través de la 
innovació basada en dades. A més, formant part de consorcis i aliances 
externes a la Universitat, o formant part de convergències internes, les 
biblioteques i els serveis de tecnologia han de treballar en la construcció 
d’infraestructures comunes i públiques per garantir l‘accessibilitat i la 
disponibilitat a llarg termini dels resultats de la investigació, el foment de 
noves formes de publicació i l’articulació de sistemes més eficients de 
descobriment d’informació científica. La UB, com a universitat intensiva en 
recerca, ha d’estudiar bé les solucions que vol adoptar en aquest moment de 
transformació del suport a la recerca i el paper que li pertoca al CRAI. 

Per últim, parlar de suport a la docència i la recerca significa parlar d’espais 
on es produeix aquest suport. En aquest sentit, aquest procés d’immersió 
digital pot entendre’s també com una amenaça per a una universitat com la 
UB, que hauria de fer valdre la seva cultura de claustre, d’espai de relació 
humana. Així, doncs, uns futurs espais bibliotecaris polivalents i renovats en 
clau de transformació digital haurien de servir com a claustre, com a tercer 
espai, com a lloc de trobada per a tota la comunitat universitària, però alhora 
com a lloc de treball individual i en grup dels estudiants.  

En la mateixa línia d’entendre la transformació digital com una estratègia de 
reinterpretació dels espais i dels recursos analògics, i no pas com una mera 
substitució, cal tenir present l’amenaça de la despersonalització en l’atenció 
de les consultes i les peticions d’ajuda, en què l’atenció a l’usuari ha de ser 
objecte d’una anàlisi profunda. Sense cap mena de dubte, s’ha de treure 
partit de les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la comunicació per 
a un suport en línia asíncron, possiblement en forma de finestreta única i amb 
una gran disponibilitat. Tanmateix, per ser més eficaços, aquest tipus de 
suport exigiria que es complementés —o s’iniciés— amb serveis síncrons, 
presencials o en línia, que puguin servir-se de la interacció en temps real. 
Hem de tenir present que som una universitat presencial, que vol continuar 
tenint en el contacte humà dels membres de la comunitat universitària un 
actiu per a la solució de problemes i la generació d’oportunitats.  
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12.2.2 Objectius i línies d’accions 
 

Objectiu 12.2#1. Evolucionar en l’actual model de CRAI-Biblioteques vers 
una coordinació més intensa i funcional amb tots els serveis i instàncies 
de la UB que tinguin un paper en el suport a la docència i la recerca 

 
Accions 

 Impulsar la coordinació estratègica des del Rectorat, donant suport als 1.
professionals i equips directius dels diversos serveis que han de liderar la 
transformació del suport a la docència i recerca per aconseguir solucions 
integrals, eficients, àgils i d’alta capacitat de resposta. 

 Estudiar l’adaptació del CRAI-Biblioteques a les noves realitats que 2.
resultin de la reforma de les estructures organitzatives, especialment en 
allò referent a l’impuls de la connexió amb els usuaris, mitjançant les 
comissions de biblioteca de centre.  

 Actualitzar el Pla estratègic del CRAI, tenint en consideració els canvis 3.
organitzatius, tecnològics i de coordinació estratègica que es presentaran 
els propers anys. 

 

Objectiu 12.2#2. Optimitzar el temps i l’esforç del PDI en la preparació de 
la seva acció docent 
 

Accions 

 Fer un pla d’acollida al PDI de nova incorporació, en el qual es presentin 1.
de manera sistemàtica els recursos i serveis disponibles per al suport al 
docent. Establir mecanismes adequats d’actualització de les novetats en 
aquesta matèria per al professorat permanent. 

 Unificar en un punt comú de la intranet el catàleg de prestacions dels 2.
diversos serveis de suport a la docència. 

 Millorar el funcionament dels repositoris de recursos educatius de la UB, 3.
entesos com a recursos de creació interna i també com a inventari de 
recursos de creació externa que han estat aplicats internament. 

 Optimitzar els espais d’atenció als usuaris, per tal que les biblioteques 4.
siguin un veritable «punt d’atenció primària», des d’on es puguin atendre, 
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o redirigir, les peticions de suport en aquells àmbits pels quals cal una 
coordinació estratègica. 

 Establir un programa de formació en profunditat del personal del CRAI 5.
que hagi de dedicar-se de manera més intensa al suport docent. 

 

Objectiu 12.2#3. Transformar els espais bibliotecaris de manera coherent 
amb els nous models de docència centrats en l’aprenentatge actiu i crític 
 

Accions 

 Estudiar l’ús, les demandes i les necessitats de l’alumnat en relació amb 1.
els espais físics d’aprenentatge i d’estudi a la Universitat. 

 Gestionar les col·leccions analògiques de baix ús fora dels espais públics 2.
amb prestatgeria oberta, per fer espais renovats oberts a tot tipus 
d’activitats d’aprenentatge on hi hagi implicats recursos tant bibliogràfics 
com no bibliogràfics. 

 Revitalitzar i reservar seccions de les biblioteques com a zones d’especial 3.
concentració, silenci i relaxació per potenciar la lectura profunda i la 
lectura no condicionada laboralment o acadèmica, en el marc d’una 
aposta per fer de la UB una universitat lectora. 

 Ubicar més aules d’informàtica i espais de creació (makerspaces) dins dels 4.
recintes bibliotecaris. 

 Disposar de boxs (cubicles) de treball individual, que alhora puguin servir 5.
d’espais de tutoria i d’entrevista per a professorat desplaçat quan fa 
docència lluny del seu despatx habitual. 

 

Objectiu 12.2#4. Aprofundir en un desenvolupament i actualització de les 
col·leccions de les biblioteques que doni respostes i alternatives a la 
reducció del pressupost 
 

Accions 

 Analitzar les repercussions que han representat les retallades de 1.
pressupost del període 2009-2015 en l’equilibri i la qualitat de les 
col·leccions, a fi de cobrir les urgències més importants i de prioritzar les 
inversions que es recuperin en els nous pressupostos. 
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 Explorar tots els models d’accés al document sota una garantia d’accés 2.

total amb models diversos en funció del cost per ús. 
 

 Apostar per més coordinació de les polítiques de col·lecció de les 3.
universitats consorciades en el marc d’un sistema eficient d’accés al 
document i de préstec interbibliotecari. 

 

Objectiu 12.2#5.  Millorar la col·laboració entre personal bibliotecari i 
docent en el desenvolupament de les competències digitals i 
d’informació de l’alumnat 
 

Accions 

 Delimitar àmbits, responsabilitats i vies de col·laboració per un resultat 1.
eficaç. 

 Dotar de valor acadèmic dins de determinades assignatures certes 2.
activitats pràctiques desenvolupades en tallers organitzats amb la 
biblioteca, sota coordinació acadèmica d’un membre del PDI de la 
titulació corresponent. 

 

Objectiu 12.2#6. Acompanyar el PDI en les tasques personals de gestió de 
la recerca 
 

Accions 

 Impulsar, entre el PDI, el coneixement i l’ús dels recursos d’informació per 1.
a la captura d’evidències en processos d’avaluació i acreditació de la 
recerca. 

 Ajudar en les estratègies de complementació d’informes d’avaluació de la 2.
recerca o en l’elaboració de perfils en xarxes socials acadèmiques. 

 Assistir el PDI en la selecció de títols i plataformes en què es puguin 3.
presentar manuscrits per publicar-los, en el marc del mandat d’accés 
obert de la UB. 

 Definir bones pràctiques, a títol individual, de grup de recerca i 4.
d’universitat, per tal d’optimitzar la visibilitat i la repercussió de la recerca. 
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 Incrementar substancialment el nombre de PDI que disposa 5.
d’identificador ORCID. 

 Mantenir un programa de millora continuada del GREC i explorar les 6.
opcions de cooperació que, respecte dels programes CRIS, es poden 
donar en el marc del CSUC. 

 Establir un programa de formació en profunditat del personal del CRAI 7.
que hagi de dedicar-se de manera més intensa al suport a la recerca. 

 

Objectiu 12.2#7. Establir una política renovada del suport a la recerca en 
l’entorn d’una cultura de ciència oberta 
 

Accions 

 Aprofundir en la cultura de l’accés obert, tant en la publicació dels 1.
resultats de la recerca com en la producció de recursos educatius. 

 Assistir el PDI en la gestió de dades de recerca, especialment en l’obertura 2.
i la reutilització. 

 Establir un pla de gestió de dades i explorar les vies de cooperació en 3.
aquesta matèria en el conjunt del sistema universitari català. 

 Millorar la projecció de la recerca en humanitats i ciències socials, 4.
mitjançat iniciatives de publicació de col·leccions de monografies d’accés 
obert. 

 Col·laborar en projectes de ciència oberta i ciència ciutadana que tinguin 5.
implicacions en l’àmbit bibliogràfic i documental. 

 Avaluar i millorar el posicionament web dels resultats de la recerca de la 6.
UB recollits en els diversos dipòsits digitals. 

 

Objectiu 12.2#8. Potenciar les iniciatives de recerca, docència i extensió 
universitària basades en l’explotació de recursos del patrimoni 
bibliogràfic i documental de la UB 
 

Accions 

 Fer un estudi sobre el potencial de la UB en el camp de les humanitats 1.
digitals, en relació amb els recursos de patrimoni existents. 
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 Desenvolupar experiències pilot de treball amb fons antic en un marc 2.
d’aprenentatge servei. 

 Elaborar recursos educatius oberts que impliquin l’ús de material 3.
patrimonial digitalitzat de la UB. 

 Aprofundir en la línia de mecenatge impulsada els darrers anys pel CRAI 4.
per finançar la restauració de documents. 

 Estudiar mecanismes permanents i sistemàtics de finançament col·lectiu 5.
per ajudar a finançar la preservació, digitalització i difusió del patrimoni. 

 

 

12.3 Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona 
 

12.3.1 Diagnòstic i horitzons 
 

El servei de Publicacions i Edicions ha estat objecte d’un rellançament 
important en els darrers anys i ha reforçat el seu prestigi com a editorial, tant 
per la cura que té en la producció dels seus llibres, com per una tasca 
editorial de selecció d’originals orientada a les demandes variades que ha de 
cobrir amb les seves col·leccions. S’ha de tenir ben present que la producció 
editorial de la UB respon a finalitats diverses i a públics complementaris, en 
funció de si es tracta d’obres publicades per comunicar resultats de recerca, 
per cobrir necessitats docents i d’aprenentatge, per fer divulgació d’alt nivell 
entre el públic general o per presentar continguts institucionals de la 
Universitat mateixa. A més, com ja s’ha dit en un apartat anterior, són un 
instrument més d’una política general de comunicació de la UB amb la 
societat. 

Aquesta missió es duu a la pràctica en un marc comercial competitiu, però 
també en un escenari canviant de comunicació oberta sota models no 
comercials, que obliguen a explorar horitzons i oportunitats contínuament. 
Per tot plegat, convé continuar la tendència de millora dels últims anys i 
posicionar Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona en el mapa 
d’editorials universitàries de prestigi, aprofundint en línies ja encetades, com 
ara l’exploració de fórmules innovadores de distribució i finançament que 
combinin la distribució comercial amb solucions d’accés obert; la tria del 
suport paper, digital o tots dos quan sigui adient; la internacionalització de 
determinades col·leccions, o l’exploració de les opcions de coedició. En 
definitiva, cal seguir fent de Publicacions i Edicions de la UB un editor 
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atractiu per als millors investigadors i acadèmics, tenint en compte que 
aquests volen la més gran difusió de la seva obra i, alhora, el més gran 
reconeixement acadèmic en processos d’avaluació. En aquest sentit, en els 
propers anys caldrà donar suport a les millores que siguin necessàries per tal 
que el màxim nombre de col·leccions de recerca assoleixin el nou segell de 
qualitat CEA-APQ per a llibres acadèmics, avalat per l’ANECA i la FECYT i 
promogut per la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), 
organisme en què s’integra la UB. 

 

12.3.2 Objectius i línies d’accions 
 

Objectiu 12.3#1. Potenciar la relació entre el personal docent i el servei de 
Publicacions i Edicions 
 

Accions 

 Potenciar les col·leccions i els textos docents com a instrument pràctic de 1.
l’estudiant. Assessorar el professorat sobre el tipus de publicació, els 
procediments i la idoneïtat de les publicacions docents, i treballar amb el 
servei de Publicacions i Edicions perquè la informació arribi a tot el 
professorat. 

 Aconseguir una distribució eficient de les col·leccions i els textos docents 2.
entre l’alumnat. Considerar les oportunitats d’integració de certes 
publicacions amb la resta de continguts del Campus Virtual. 

 

Objectiu 12.3#2. Potenciar la relació entre el servei de Publicacions i 
Edicions i la recerca universitària 
 

Accions 

 Potenciar la divulgació del coneixement i de la recerca a través de 1.
col·leccions específiques, millorar-ne la distribució, el reconeixement de 
les agències d’avaluació, el ressò mediàtic i la presència en el sector del 
llibre. 

 Revisar i millorar l’edició de revistes científiques de la UB, assessorar-ne 2.
els responsables, amb l’ajut dels Serveis Lingüístics i de les unitats 
corresponents del CRAI, assessorar en la millora dels costos, els serveis 
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editorials i la distribució. Estudiar la convergència dels dos portals de 
revistes electròniques que hi ha. 

 

Objectiu 12.3#3. Millorar l’activitat institucional del servei de Publicacions 
i Edicions  
 

Accions 

 Augmentar la visibilitat de les publicacions institucionals i coordinar les 1.
diferents unitats i col·lectius de la UB, com és ara Alumni, a fi de millorar 
els instruments de comunicació.  
 

Objectiu 12.3#4. Potenciar la presència de Publicacions i Edicions com a 
editorial de referència en el sector 
 

Accions 

 Consolidar les col·leccions existents i assessorar-ne els directors amb 1.
l’objectiu d’augmentar-ne la qualitat i la distribució. 

 Obrir noves col·leccions i línies de publicació que responguin a les 2.
necessitats de transmissió de coneixement que demani la comunitat 
universitària, dintre de la línia de promoció de l’educació i del retorn a la 
societat. Explorar les opcions de coedició internacional en determinats 
projectes de nova creació. 

 Mantenir l’esforç de presència i visibilitat en el sector editorial català, de 3.
manera que Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona se situï 
en condicions de normalitat en el mercat editorial, amb el consegüent 
retorn econòmic, però també amb l’augment corresponent de prestigi i de 
qualitat. 

 Potenciar l’excel·lència editorial en la línia iniciada en els últims anys, de 4.
manera que es puguin prestar serveis editorials a l’exterior i aconseguir, 
així, un retorn econòmic, i també augmentar el prestigi de l’edició 
universitària, en la línia d’algunes editorials universitàries europees. 
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12.4 Esports UB 
 

12.4.1 Antecedents 
 
El capítol XII, sobre l’activitat esportiva de l’alumnat, de l’Estatut de 
l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de 
desembre, ens indica que «[l]’activitat física i esportiva és un component de 
la formació integral de l’estudiant. A aquest efecte, les comunitats 
autònomes i les universitats han de desenvolupar estructures i programes i 
han de destinar mitjans materials i espais suficients per acollir la pràctica 
esportiva dels estudiants en les condicions més apropiades segons els usos. 
Els estudiants tenen el dret i el deure d’ús i cura de les instal·lacions i 
equipaments que la universitat posi a la seva disposició» i continua dient que 
«[l]es activitats esportives dels estudiants universitaris es poden orientar cap 
a la pràctica d’esports i activitats esportives no competitives o cap a les 
organitzades en competicions internes, autonòmiques, nacionals o 
internacionals». De la mateixa manera, apunta que s’haurà de promoure 
l’activitat física i esportiva com a part d’una política de promoció dels hàbits 
saludables i el desenvolupament de valors, el treball en grups i el respecte a 
les normes i al joc net. Finalment, fa referència al reconeixement dels 
esportistes d’alt nivell i els programes dirigits a estudiants amb discapacitat. 

Paral·lelament, el Pla estratègic d’esport universitari de Catalunya 2013-2020 
emmarca l’actuació de les universitats catalanes en matèria d’esport 
universitari. Les infraestructures esportives per realitzar aquesta pràctica 
haurien de ser generals del sistema, utilitzables en obert amb un sol carnet 
del sistema català, i no gravar el pressupost d’una universitat per sobre de les 
altres, com a única raó l’any de creació de la universitat. La UB haurà 
d’explicar i negociar les raons per atendre un tracte diferent per raó 
d’aquesta situació. Tampoc no seria bo pel sistema deixar que les pressions 
pressupostàries lligades a la crisi socioeconòmica de 2010-2015 obliguin una 
universitat a desprendre’s d’aquest patrimoni, que és de tot el sistema 
universitari de Catalunya. 

A més, pot observar-se una total coincidència entre el document estudiantil 
en l’àmbit estatal i la missió explicitada en el preàmbul del Pla estratègic com 
a model d’educació superior integral, que promogui un estil de vida 
saludable, característica del sistema universitari de Catalunya, i incentivi 
valors humans i socials de convivència, igualtat i integració. 
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12.4.2 Horitzons 
 
Pensem que la Universitat de Barcelona, gràcies a les seves instal·lacions 
excepcionals a la zona de Diagonal (100.000 m2), ha tingut un paper de 
lideratge en el camp de l’esport dins del sistema universitari català. Això no 
obstant, a mesura que la inversió universitària ha anat disminuint en el 
període 2010-2015, les càrregues del servei d’Esports UB han anat afectant 
de manera continuada les finances de la UB. Tot i això, s’han mantingut els 
preus públics, parcialment subvencionats per a l’alumnat i personal de la 
Universitat (PDI i PAS). 

En lloc de parlar sobre els valors dels estudis universitaris juntament amb les 
activitats de pràctica esportiva com a base d’una cultura de vida saludable i 
com a objectiu per a la majoria dels nostres graduats, hem buscat disminuir 
els costos a canvi de fer entrar socis privats en diferents nivells de 
contraprestació. 

Creiem que abans de procedir a negociar sortides publicoprivades per als 
espais dels camps d’esports de la Diagonal, caldria fer una negociació amb la 
Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya amb una 
proposta de creació d’un espai per a tot el sistema universitari català a través 
d’un conveni de cessió de la UB per un nombre d’anys determinats. A 
l’imaginari de qui va redactar el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya 
(2008), hi havia la idea que tot estudiant universitari (d’universitat pública) 
podria entrar, amb un únic carnet de pràctica esportiva, a qualsevol espai 
esportiu del sistema universitari de Catalunya. 

Aquesta proposta estaria d’acord amb la creació del consorci CSUC (2013), a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya i les seves universitats, que indica: «El 
nostre objectiu és compartir o mancomunar serveis acadèmics, científics i de 
gestió de les entitats consorciades, per aconseguir millorar-ne l’eficàcia i 
l’eficiència potenciant les sinergies i les economies d’escala». En els seus 
estatuts indica: «Apostem per la cooperació i la compartició de recursos per 
fer més eficient el sistema universitari i de recerca».  
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12.4.3 Objectius i línies d’acció 

Objectiu 12.4#1. Reivindicar la pràctica física durant el període d’estudis 
universitaris de grau a partir de les indicacions de l’Estatut de l’estudiant 
universitari i del Pla estratègic de l’esport universitari de Catalunya 2013-
2020 

 
Accions 

 Donar més importància a la pràctica física dins del període de formació de 1.
l’alumnat de grau, en el marc d’una universitat saludable. 

 Dotar el servei d’Esports UB de noves funcions relacionades amb la 2.
pràctica física més enllà dels camps esportius de Diagonal, amb una 
distribució d’oferta per als diferents campus de la UB. 

 Aplicar la competició esportiva de l’alumnat de caràcter no professional 3.
com un element de creació de valors i vincles interpersonals. 
 

Objectiu 12.4#2. Organitzar el servei d’Esports UB com a unitat amb 
funcions als diferents campus de la Universitat de Barcelona  

 
Accions 

 Coordinar, amb les facultats i altres estructures organitzatives als campus, 1.
polítiques de comunicació actives a favor de la vida saludable i a la 
pràctica de l’esport. 

 Aproximar la pràctica de l’activitat física a tots els campus i col·lectius, 2.
utilitzant diferents aproximacions i acords institucionals. 

 Integrar els principis de la pràctica de l’activitat física 3.
complementàriament als estudis de grau com a model de bons hàbits 
saludables. 

 Activar a través de les unitats relacionals un pla de salut, alimentació 4.
saludable i activitat física pel PDI-PAS que doni contingut als principis de 
la universitat saludable. 

 Facilitar la compatibilitat horària entre l’activitat docent i la pràctica 5.
esportiva i l’activitat física. 

 Coordinar l’oferta de màsters i postgraus relacionada amb l’esport amb 6.
pràctiques a les instal·lacions esportives de la UB. 
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Objectiu 12.4#3. Estudiar la transformació del servei d’Esports UB dels 
camps esportius de Diagonal en una infraestructura esportiva oberta a 
totes les universitats del sistema universitari català  

 
Accions 

 Crear una comissió tècnica d’estudi de la transformació dels servei 1.
d’Esports UB en una infraestructura sostenible dedicada al conjunt del 
sistema universitari català. 

 Obrir una negociació amb la Generalitat de Catalunya per analitzar 2.
possibles fórmules per constituir un espai esportiu per a tot el sistema 
universitari, i ampliar progressivament el model a altres instal·lacions 
universitàries esportives. 
 

Objectius 12.4#4. Desenvolupar al màxim el conveni entre la UB i 
l’Ajuntament de l’Hospitalet per agregar en un projecte especial únic 
totes les infraestructures complementàries de cada institució a la zona 
esportiva de Diagonal 

 
Accions 

 Explicar millor als usuaris de les instal·lacions esportives els beneficis 1.
d’una aliança estratègica amb l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

 Fer un estudi de l’optimització de serveis esportius en el cas d’una 2.
utilització oberta i conjunta de les instal·lacions. 

 Obrir un procés de comunicació àmplia del beneficis de la mesura en 3.
relació amb la ciutat i la comunitat universitària. 

 
 

Objectiu 12.4#5. Desenvolupar programes i accions per potenciar l’esport 
universitari 

 
Accions 

 Potenciar les lligues universitàries del sistema universitari català, en 1.
especial en l’àmbit de la ciutat de Barcelona i del Barcelonès. 
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 Dinamitzar el Consell de l’Esport de la UB en el marc del nou model 2.
d’organització de la UB.  

 Obrir la pràctica esportiva d’Esports UB als usuaris dels col·legis majors de 3.
la UB com a element de millora de l’oferta col·legial. 

 Promoure la internacionalització de l’esport universitari. 4.

 

 

12.5 Col·legis majors i residències universitàries 

 

12.5.1 Antecedents 
 
La Universitat de Barcelona ofereix allotjament per a l’alumnat de les ciutats i 
comarques interiors, amb la finalitat de facilitar l’estudi a les persones amb 
bon rendiment acadèmic i per a les quals la distància de l’habitatge familiar 
amb els centres d’estudi podrien ser una barrera per a la seva promoció 
social. Igualment, s’afavoreix a l’alumnat internacional la primera residència 
en estudis a la nostra universitat. Són exemples d’estructures d’allotjament 
amb diferents filosofies o valors els col·legis majors propis i adscrits, les 
residències universitàries i les entitats que faciliten la recerca d’allotjament, 
com són el Barcelona Centre Universitari (BCU) i el programa Viure i 
Conviure. Els col·legis majors es consideren actualment institucions 
destinades a proporcionar residència a alumnat universitari aportant de 
manera complementària competències de sociabilitat i a promoure la 
formació i la convivència dels que hi viuen. Es promou la formació 
extraacadèmica. És important que la UB mantingui aquest servei a la 
comunitat, especialment per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’alumnat de 
fora de la regió metropolitana. 

Les places disponibles en col·legis majors són 915 en els col·legis propis i 715 
en els adscrits. Entre els col·legis propis tenim els col·legis majors Penyafort-
Montserrat (Diagonal), Ramon Llull (c. Comte Urgell) i Sant Jordi (pg. Ricard 
Zamora), que data de 1953 i es troba en un edifici nou molt a prop del lloc 
original. Com a col·legis adscrits en trobem 6, a més de 10 residències 
privades que tenen conveni amb la UB. 

Tot i aquesta oferta per a l’alumnat, tenim menys desenvolupada l’oferta de 
pernoctacions de professorat i visitants en període lectiu, fet que fa que es 
recorri molts cops a residències per a científics d’altres institucions. 
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12.5.2 Evolució econòmica 
 
La gestió comuna dels col·legis majors de Penyafort-Montserrat i Ramon Llull 
ens indica una dispersió geogràfica i d’edificis que condueix a tenir 43 
persones de plantilla mitjana el 2014, amb un cost de personal d’1,981 M€ i 
uns resultats de l’exercici de 684.000 €. Des de 2010 s’observa una caiguda 
dels beneficis des dels 1,380 M€ de 2010. D’altra banda, el Col·legi Major Sant 
Jordi, amb 5 persones de plantilla mitjana i una forta externalització de 
serveis, aporta un exercici de 531.000 € en el mateix període. 

Actualment hi ha pendent l’inici del projecte de residència a la plaça 
Bederrida del campus de Diagonal Sud, amb un programa publicoprivat de 
residència i de serveis de biblioteca de campus. 

 

12.5.3 Objectius i línies d’acció 
Objectiu 12.5#1. Fer un pla d’acció sobre l’oferta de places residencials als 
col·legis majors de la UB 
 

Accions 

 Presentar un pla d’acció 2017-2020 en relació amb l’oferta residencial 1.
universitària de la UB. 

 Crear una direcció única del servei de col·legis majors de la UB. 2.

 Integrar l’oferta dels col·legis majors de la UB amb la d’altres serveis a la 3.
comunitat, com els serveis d’esports. 

 

Objectiu 12.5#2. Presentar un pla de millora integral del col·legi major 
Penyafort-Montserrat en el marc de l’illa de la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació (campus de Diagonal) 
 

Accions 

 Presentar un pla plurianual de millores dels edificis del col·legi major 1.
Penyafort-Montserrat. 

 Augmentar l’oferta de residència de personal docent i investigador 2.
visitant i de curta durada. 
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 Aprofitar la ubicació preferent dels edificis del Col·legi Major Penyafort-3.
Montserrat per obrir-lo a altres serveis exteriors i així millorar-ne la 
sostenibilitat. 

 Estudiar la ubicació en aquest complex d’edificis d’un casal per a personal 4.
jubilat de la UB en el marc del projecte estratègic d’envelliment saludable 
del personal de la UB més enllà de la jubilació.  
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13  L’EQUIP DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 

DE BARCELONA 2017-2020 
  

L’equip de govern que acompanya el candidat a rector, Màrius Rubiralta, 
compta amb una experiència acadèmica i professional contrastada i aporta 
un bon reconeixement de la comunitat de les funcions relacionades amb els 
càrrecs a què es presenten. La proposta d’equip de govern està constituïda 
per sis dones i vuit homes distribuïts en la secretaria general, deu 
vicerectorats i tres delegacions del rector per a temes especialitzats.  

 

13.1 Organització interna 
 

L’equip de govern es distribueix en diverses àrees, dins de les quals hi ha 
diversos vicerectorats i unitats, amb direccions o delegacions. Cada àrea té 
un vicerector coordinador i disposa d’un professional de referència d’entre 
els membres del PAS que hi dóna suport especialitzat i administratiu. 

Les principals àrees són: 

Àrea d’Economia i Organització 
- Secretaria General 
- Vicerectorat d’Economia i Organització 
- Delegació de Coordinació Estratègica dels Recursos Tecnològics i 

d’Informació 
 

Àrea de Personal 
- Vicerectorat de Professorat (PDI) 
- Vicerectorat d’Administració i Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



207 

 

Àrea Academicodocent 
- Vicerectorat de Política Acadèmica  
- Vicerectorat de Qualitat i Política Docent 
- Vicerectorat de Política d’Estudiants, Dimensió Social i Participació 
- Direcció de l’Agència de Qualitat 
- Direcció de l’Agència de Postgrau 

 

Àrea de Recerca, Transferència i Innovació 
- Vicerectorat de Recerca 
- Vicerectorat de Política Científica i Política Lingüística 
- Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria 
- Delegació d’Ètica i Integritat en la Recerca 
- Comissionat dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de 

Barcelona 
 

Àrea d’Internacionalització 
- Vicerectorat de Política Internacional i Doctorat 
- Direcció de l’Escola de Doctorat 
- Direcció de Projectes Estratègics Internacionals 
- Direcció de Projectes d’Amèrica Llatina 

 

Àrea de Serveis a la Comunitat (transversal) 

 

13.2 Explicació de la composició de l’equip de govern 
 

L’equip de govern que es presenta s’ha constituït tenint en compte 
l’experiència del funcionament del rectorat de la UB de què, com a anterior 
rector, disposo, així com la necessitat d’un abordatge coordinat i sistemàtic 
dels grans temes que com a Universitat tenim davant. En aquest sentit, una 
de les peces cabdals de l’equip és la persona que encapçala la Secretaria 
General, ja que, a més de les seves funcions estatutàries, s’encarrega de la 
coordinació de l’equip rectoral, del funcionament de les diferents àrees i de la 
transparència dels resultats.  

La complexitat de la situació econòmica i financera de la UB i del Grup UB, 
així com la necessària negociació d’una millora del finançament i del control 
pressupostari i rendició de comptes, fa que s’estableixi el Vicerectorat 
d’Economia i Organització.  
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L’Àrea de Personal està formada per dos vicerectorats. El Vicerectorat de 
Professorat, que ha de coordinar-se amb l’Àrea Academicodocent i també 
amb el Vicerectorat de Recerca per diferents temes vinculats (entre d’altres, 
els relatius al PDI), i el Vicerectorat d’Administració i Personal 
d’Administració i Serveis, el qual, a més de les funcions relatives a aquests 
dos àmbits, s’ocuparà també dels temes dels serveis a la comunitat. La 
vicerectora i el vicerector corresponents assumiran la presidència de les 
comissions respectives. 

L’Àrea Academicodocent de la UB està formada per tres vicerectorats. El 
primer correspon al Vicerectorat de Política Acadèmica, el qual, a més de les 
funcions relatives a oferta formativa i processos acadèmics, assumirà la 
coordinació de l’Àrea i la presidència de la Comissió Acadèmica. El segon 
correspon al Vicerectorat de Qualitat i Política Docent. En aquest darrer cas, 
cal considerar integrada l’activitat fonamental de promoció i suport a la 
innovació docent, entre d’altres. S’incorpora aquí, per la seva importància i 
relació amb diferents aspectes de l’àmbit, el Vicerectorat de Política 
d’Estudiants, Dimensió Social i Participació. Aquesta àrea presenta la 
integració de l’Agència de Qualitat i l’Agència de Postgrau. Igualment s’ha 
creat un figura important de coordinació estratègica dels recursos 
tecnològics i d’informació. S’hi incorporaran també responsables de projecte 
o de programa, com és el cas del nou projecte Nexus (vinculació recerca-
docència) i del Programa de Millora i Innovació Docent.  

L’Àrea de Recerca, Transferència i Innovació està estructurada en tres 
vicerectorats, considerant l’experiència positiva del mandat rectoral de 2005-
2008 i també l’experiència de l’actual gran Vicerectorat de Recerca, 
Transferència i Innovació. La vicerectora de Recerca coordinarà l’àrea i tindrà 
a la seva responsabilitat el dia a dia de les convocatòries i de la presidència 
de la Comissió Delegada de Recerca del Consell de Govern.  

Per la seva banda, el vicerector de Política Científica i Política Lingüística  —
per la seva especialitat portarà aquestes dues responsabilitats— tindrà, entre 
altres, l’encàrrec d’organitzar i presidir la Comissió de Política Científica de la 
UB, instància en la qual s’haurà de presentar el corresponent Pla estratègic 
de Recerca, Transferència i Innovació de la UB. Serà també vicepresident de 
la Comissió Delegada de Recerca. A més, aquest vicerectorat tindrà una 
atenció especial als programes de suport a la recerca dedicats als àmbits de 
les humanitats i les ciències socials.  

Finalment, l’àmbit de la transferència i la innovació es troba, en aquest 
organigrama, separat dels anteriors vicerectorats com a conseqüència de la 
complexitat actual de les estructures i funcions de transferència dins del 
Grup UB, com ara la FBG o el PCB; en emprenedoria,  el BIE i les unitats de 
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cotreball, i, pel que fa a la creació d’spin-off, les activitats d’incubació amb la 
bioincubadora, en el cas de la biotecnologia. Aquesta política de coordinació 
i planificació estratègica estarà en mans del vicerector de Transferència, 
Innovació i Emprenedoria. 

En aquesta àrea hi ha també, com a suport en àmbits de gran interès 
estratègic, dues delegacions del rector: una per desenvolupar a tota la 
Universitat la política d’implementació de la integritat i l’ètica en la recerca, i 
l’altra com a Comissionat dels Centres Científics i Tecnològics de la UB 
(CCiT-UB) amb l’encàrrec d’estructuració de nodes d’especialització en els 
diferents campus. Igualment, les qüestions dels recursos tecnològics i 
d’informació de recerca estaran dirigits des d’una delegació de coordinació 
estratègica. 

Paral·lelament, relacionada amb les àrees acadèmica i de recerca, trobem 
l’àrea d’Internacionalització en el marc d’un vicerectorat ampli que incorpora 
la responsabilitat del doctorat. El vicerector de Política Internacional i 
Doctorat presidirà les comissions corresponents, així com els aspectes 
relacionats amb la mobilitat, i per desenvolupar les seves funcions tindrà el 
suport de la direcció de l’Escola de Doctorat i dues direccions estratègiques 
adjuntes, una de Projectes Estratègics Internacionals i una altra 
especialitzada en els Projectes d’Amèrica Llatina (en especial, l’atracció 
d’estudiants de màster, postgrau i doctorat).  

Finalment, tot i que la coordinació dels Serveis a la Comunitat recaurà en el 
Vicerectorat d’Administració i Personal d’Administració i Serveis, es proposa 
en aquest cas una àrea transversal amb la finalitat de coordinar-ne 
correctament tots els diversos aspectes. 
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13.3 Membres de l’equip de govern i notes biogràfiques 
 

 

 

Rector. Dr. Màrius Rubiralta i Alcañiz. 

Secretaria General. Dra. M. Teresa Vadrí Fortuny (TU), Facultat de Dret.  

Vicerectorat d’Economia i Organització. Dr. Josep M. Durán Cabré 
(professor agregat), Facultat d’Economia i Empresa.  

Vicerectorat de Professorat. Dra. Montserrat Camps Gaset (TU), Facultat de 
Filologia. 

Vicerectorat d’Administració i Personal d’Administració i Serveis. Dr. 
Carlos Villagrasa Alcaide (TU), Facultat de Dret. 

Vicerectorat de Política Acadèmica. Dr. Manel Viader i Junyent (TU), 
Facultat de Psicologia. 

Vicerectorat de Qualitat i Política Docent. Dra. Concepció Amat Miralles 
(TU), Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

Vicerectorat de Política d’Estudiants, Dimensió Social i Participació. Dra. 
Ana Ayuste González (TU), Facultat d’Educació. 

Vicerectorat de Recerca, Dra. Marta Cascante i Serratosa (CU), Facultat de 
Biologia. 

Vicerectorat de Política Científica i Política Lingüística, Dr. F. Xavier Vila i 
Moreno (TU), Facultat de Filologia. 

Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria. Dr. Xavier Testar 
Ymbert (TU), Facultat de Biologia. 
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Vicerectorat de Política Internacional i Doctorat. Dr. J. Miquel Rubí 
Capaceti (CU), Àrea de Ciències i Enginyeries, Facultat de Física.  

Delegada del rector d’Ètica i Integritat en la Recerca. Dra. Itziar de Lecuona 
Ramírez (professora lectora), Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.  

Delegat del rector per a la Coordinació Estratègica dels Recursos 
Tecnològics i d’Informació. Dr. Cristóbal Urbano Salido (TU), Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació.  

Delegat del rector com a comissionat dels Centres Científics i Tecnològics 
de la UB. Dr. Daniel Navajas Navarro (CU), Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut. 

 

 

Màrius Rubiralta i Alcañiz (Manresa, 1952) 
Rector de la Universitat de Barcelona 

 

Doctor en Ciències Químiques i catedràtic de 
Química Orgànica a la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació de la UB. La seva línia de 
recerca s‘ha centrat en la síntesi orgànica 
relacionada amb la preparació de fàrmacs. És autor 
de més de cent publicacions internacionals i ha 
dirigit quinze tesis doctorals. Actualment s’ha 
incorporat al Departament de Nutrició, Ciències de 
l’Alimentació i Gastronomia com a professor de 
Química Orgànica dels Aliments al Campus de 
l’Alimentació de Torribera. Va ser rector de la 
Universitat de Barcelona des del maig del 2005 fins 
a l’abril del 2008, quan va acceptar el càrrec de 

Secretari d’Estat d‘Universitats. Posteriorment, va ser Secretari General 
d’Universitats del Ministeri d’Educació entre l’abril del 2009 i el gener del 
2012. 

Al llarg de la seva trajectòria professional, Màrius Rubiralta també ha ocupat 
els càrrecs de director del Departament de Farmacologia i Química 
Terapèutica, de vicepresident de la Divisió de Ciències de la Salut, de 
vicerector de Recerca de la UB i de director general del Parc Científic de 
Barcelona. Així mateix, és membre numerari de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya i l‘any 2003 va rebre la Medalla Narcís Monturiol. 
Entre el 2007 i el 2011 va ser membre de la Junta Directiva de l’Observatory 
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Magna Charta Universitatum (Bolonya). Des del 21 de maig de 2012 fins a 
l’octubre del 2016 ha ocupat per delegació del rector Dídac Ramírez la 
direcció del Campus de l’Alimentació de Torribera (Santa Coloma de 
Gramenet). El 2012 va promoure la Red de Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentarios, constituïda per tretze membres, de la qual és 
director del Comitè de Gestió. 

Des de l’any 2000 és promotor de polítiques de transferència i d’innovació a 
les universitats amb nous instruments i estructures facilitadores, publicant 
treballs i llibres entre els quals destaquen Nuevos mecanismos de 
transferencia de tecnología. Debilidades y oportunidades del sistema español 
de transferencia de tecnología (Encuentros Empresariales COTEC, núm. 9, 
2003), Transferencia a las empresas de la investigación universitaria. 
Descripción de modelos europeos (Estudios COTEC, núm. 29, 2004), i «La 
transferencia de la I+D en España. Principal reto para la innovación» (Revista 
de Economía Industrial, núm. 366, 2007, p. 27-41). Destaquen les iniciatives 
de creació de parcs científics a les universitats espanyoles, la creació 
d’estructures regionals d’innovació com és ara BioCAT: «Las biorregiones, un 
instrumento para mejorar la competitividad» (M. Rubiralta i M. Vendrell, 
Boletín de la SEBBM, núm. 143, 2005, p. 22-25) i el programa Campus de 
Excelencia Internacional (2008-2016). Va ser promotor de RedEmprendia 
(2008) i redactor del Plan estratégico RedEmprendia Horizonte 2020 (2016). 
Des del 2016 ha estat president del Comitè d’Experts del Campus Terra de la 
Universitat de Santiago de Compostela.  
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M. Teresa Vadrí Fortuny (el Pla de Santa Maria) 
Secretària general de la Universitat de Barcelona 

 
Professora titular de Dret Administratiu des del 
2003 i llicenciada en Dret el 1990 per la Universitat 
de Barcelona (va obtenir el Premi Extraordinari de 
Llicenciatura). És doctora en Dret amb la menció de 
Doctor Europeu. Ha fet diverses estades 
d’investigació a la Universitat de París I i II i al 
Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de 
l’Environnement, de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme (CRIDEAU) a Llemotges, i ha obtingut 
diverses beques i un contracte de recerca de 
l’European Public Law Center dins el Programa 
Aristòtil (Comissió Europea).  

Les seves línies d’investigació s’han centrat en el 
dret ambiental, els instruments jurídics per a la protecció del medi ambient, 
l’ordenació del territori, el paisatge, els serveis públics i l’organització 
administrativa. Ha participat en diversos projectes d’investigació, i ha format 
part del Grup Consolidat de Dret Administratiu des del 2009. Actualment és 
IP2 en un projecte interdisciplinari en matèria de paisatge. Des del 2006 és 
membre i participa en les activitats de l’Observatorio de Políticas 
Ambientales. La seva activitat docent ha estat àmplia i diversa, i ha impartit 
assignatures en les llicenciatures de Dret, de Ciències Polítiques i de 
l’Administració, de Ciències del Treball, en el grau de Dret i, especialment en 
els darrers anys a la Facultat de Biologia, en el grau de Ciències Ambientals, i 
en el màster d’Ecologia i Gestió i Restauració del Medi Natural. 

En l’àmbit de la gestió universitària, va formar part de l’equip de govern de la 
Facultat de Dret, quan n’era degà el Dr. Enoch Albertí, de l’any 2008 al 2012. 
Va ser responsable de l’àmbit del postgrau, com a adjunta al Vicedeganat 
d’Ordenació Acadèmica i com a directora de l’Escola de Postgrau de la 
Facultat, que es va crear en aquell moment. Va acceptar un encàrrec del 
rector com a assessora de l’Escola de Doctorat per assessorar i coordinar la 
nova oferta pròpia a l’Agència de Postgrau. Va formar part de diferents 
comissions promotores durant el procés de implantació de l‘EEES, i és 
membre de diversos consells d’estudis. 
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Josep M. Durán Cabré (Barcelona) 
Vicerector d’Economia i Organització 

 
Professor agregat al Departament d’Economia de la 
Universitat de Barcelona des del 2007. És llicenciat i 
doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, 
llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i 
màster en Estudis Financers per la Universitat de 
Bath. Ha impartit docència en diverses titulacions, 
tant de grau com de màster, principalment en l’àrea 
d’hisenda pública i de fiscalitat, a més de ser 
coordinador de la docència en les assignatures de 
fiscalitat. És investigador de l’Institut d’Economia de 
Barcelona (IEB), especialista en economia pública, 
en particular, de la fiscalitat i el federalisme fiscal, 
àmbit en el qual ha publicat nombrosos articles i 

llibres d’abast nacional i internacional.  

Va ser gerent de l’Institut d’Economia de Barcelona des del 2006, i de la 
Xarxa de Referència d‘R+D+I en Economia Aplicada entre el 2006 i el 2007. 
Ha participat en nombrosos projectes competitius de recerca, així com en 
estudis per a diverses institucions nacionals i internacionals, com ara els 
ajuntaments de Barcelona i de Madrid, la Generalitat de Catalunya, el Govern 
d’Andorra i la Comissió Europea. 
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Montserrat Camps Gaset (Barcelona) 
Vicerectora de Professorat 

 
Professora titular de Filologia Grega des de l’any 
1988, anteriorment havia estat ajudant i 
encarregada de curs. Es va doctorar amb una tesi 
sobre religió grega antiga publicada a França. Fa 
docència en llengua i literatura gregues i mitologia, 
i recerca en teatre, mitologia i primera literatura 
grega cristiana. El curs 1992-1993 va ser professora 
visitant de Grec a la Universitat de Leipzig amb un 
programa especial del DAAD. S’ha dedicat 
especialment a la traducció literària al català: ha 
traduït, entre d’altres, Plató, Gregori de Nazianz, 
Romà el Melode i autors grecs cristians, a més de 
traduccions de l’alemany, l’anglès i el grec modern. 

Va obtenir el Premi Vidal Alcover de traducció literària l’any 2013 per la 
traducció del Corpus Hermeticum al català. És membre fundadora de la 
Societat Catalana d’Estudis Clàssics, i membre de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos, de la Mommsen-Gesellschaft d’Alemanya, del PEN Català i 
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 

Va participar en el Congrés Universitari Català el 1977. Va ser membre del 
Claustre de la UB del 1984 al 1996 i del 2010 a l’actualitat. Va ser membre de 
la Comissió del primer estatut democràtic de la UB, l’any 1985-86. Va ser 
membre de la Junta de Facultat de Filologia del 1988 al 1997 i del 2001 al 
2010. Va ser directora del Departament de Grec del 2001 al 2004 i 
representant dels directors de departament de la Divisió I al Consell de 
Govern del 2001 al 2003. Va ser membre de la Comissió Econòmica de la 
Divisió del 2001 al 2003. Va ser degana de la Facultat de Filologia del 2004 
al 2008. Va ser membre del Grup de Treball del Llibre Blanc de Filologia de 
l’ANECA del 2004 al 2007. Va ser membre de la Comissió Restringida del 
màster de Formació de Professorat de Secundària, curs 2007-2008, i 
membre del Patronat d’IL3 en representació del Consell de Govern del 2006 
al 2008. Des del 2014, és membre del Consell de Govern en representació del 
PDI claustral. 
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Carlos Villagrasa Alcaide (Barcelona) 
Vicerector d’Administració i Personal d’Administració i Serveis  

 
Professor titular de Dret Civil, amb docència als 
ensenyaments de Dret, Criminologia, Treball Social i 
Investigació Privada. És director de l‘Observatori de 
Mediació (ODM) de la UB, des del curs 2014-2015, 
després d‘haver-ne estat secretari general durant 
cinc anys. Ha estat magistrat suplent de l‘Audiència 
Provincial de Barcelona des de l‘any 1995 fins a 
l‘actualitat. És coordinador del màster de Dret de 
Família i Infància des del curs 1997-1998, director 
del màster de Direcció de Seguretat Privada des del 
curs 1998-1999 i del màster de Documentoscòpia i 
Grafologia des del curs 2001-2002 de la UB. Va ser 
director del màster de Mediació de l’Il·lustre Col·legi 

d‘Advocats de Valladolid l‘any 2013-2014 i ha estat codirector dels Cursos 
d‘Expert Universitari de Mediació de la Universitat Internacional d’Andalusia 
des del curs 2010-2011 i del màster de Mediació i Gestió Col·laborativa de 
Conflictes del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de Catalunya des del curs 2014-2015 fins a l'actualitat.  És President 
de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència 
(ADDIA) des de l'any 2006 fins a l'actualitat, ocupant el càrrec de President 
del Comitè Internacional dels Congressos Mundials pels Drets de la Infància i 
l'Adolescència des de l'any 2003 fins a l'actualitat. Actualment és 
Vicepresident i patró de la Fundació Tallers Catalunya, dedicada a la inserció 
de persones amb discapacitat mental severa. Ha estat coordinador acadèmic 
de la Fundació Internacional Olof Palme des de 1998. Actualment és Membre 
del Consell de Participació Ciutadana de Santa Coloma de Gramenet. L'any 
2008 va ser nomenat Delegat d'Espanya i Andorra de la European 
Commission on Sexual Orientation Law. És també Vocal de l'Instituto de 
Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), des de la 
seva creació. 
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Manel Viader i Junyent (Mataró) 
Vicerector de Política Acadèmica 

 
Professor titular de Psicologia Experimental des de 
l'any 1988 a l'Àrea de Metodologia de les Ciències 
del Comportament. Anteriorment havia estat becari 
FPU, professor ajudant i professor titular interí. Ha 
impartit docència en diferents titulacions tant de 
grau com de màster (neurociències, 
drogodependències, política i gestió universitària, 
etc.).  

Ha fet recerca al camp del disseny experimental en 
Psicologia, en aplicació de la teoria de sistemes 
dinàmics a les ciències del comportament i 
tendències en l'educació superior. Va ser vicedegà 
de la Facultat de Psicologia. Va ser coordinador de 

les proves PAU a la Universitat de Barcelona, del 1999 al 2001. Va ser 
membre durant tres anys del grup de convergència europea d'ANECA, que 
va coordinar la preparació dels llibres blancs de les noves titulacions 
adaptades a l'EEES. Va ser vicerector d'Ordenació Acadèmica i Docència 
(2001 al 2002). Ha estat degà de la Facultat de Psicologia des del 2005 al 
2013. Ha estat president de la conferència estatal de degans de Psicologia del 
2010 al 2013. Ha estat vicerector de Política Docent i, posteriorment, de 
Política Docent i Lingüística des del  2013 fins a l’actualitat. 
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Concepció Amat Miralles (Barcelona) 
Vicerectora de Qualitat i Política Docent 

 

Professora titular de Fisiologia a la Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació des de 1992. 
Anteriorment havia estat professora associada i 
professora titular interina. Ha desenvolupat la seva 
recerca sobre l’adaptació de la funció intestinal a 
canvis en la dieta i les seves conseqüències en altres 
sistemes orgànics. Forma part del Grup de Recerca 
Consolidat de Fisiologia i Nutrició Experimental. La 
seva activitat docent se centra en la fisiologia en 
diferents assignatures i titulacions. Així mateix va 
posar en marxa el màster d’Ortopèdia per a 
Farmacèutics, que continua dirigint actualment.  

Des de l’any 2000 lidera el Grup d'Innovació Docent 
Consolidat UB d’Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia. 
Ha portat a terme una intensa activitat per a la millora de la docència i el 
treball en competències transversals, tant des de la seva tasca al 
departament com des de la seva activitat en òrgans de gestió. Ha rebut la 
Distinció a la Qualitat Docent del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona, el 2016, en la segona edició, i la Distinció Jaume Vicens Vives, el 
2016, del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Va ser secretària del Departament de Fisiologia entre els anys 2001 i 2004. 
Va ser cap d’estudis de la llicenciatura —i posteriorment del grau— de 
Farmàcia del 2004 al 2012, i des de 2015 és cap d’estudis del grau de Nutrició 
Humana i Dietètica. Des d’aquest càrrec ha promogut diverses accions de 
millora i d‘innovació docent que han implicat professors, grups d‘innovació i 
equips docents de la Facultat. 
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Ana Ayuste González (Barcelona)  
Vicerectora de Política d’Estudiants, Dimensió Social i Participació 

 
Doctora en Pedagogia i professora titular de Teoria 
de l’Educació a la Facultat d’Educació des de l’any 
2003. Anteriorment havia estat professora 
associada. Les seves principals línies de recerca són 
l’educació al llarg de la vida, la inclusió 
socioeducativa de col·lectius vulnerables i la 
formació de mestres. En relació amb aquests temes, 
ha participat en més de quinze projectes 
d’investigació finançats. Ha desenvolupat la seva 
activitat docent en les titulacions de grau 
d‘Educació Social, Educació Primària i Pedagogia, 
així com en diversos postgraus, com són el d’Expert 
en Inserció Laboral o el de Formació de Formadors 

en Educació en Valors i Educació Moral, i màsters, com ara el màster 
interuniversitari de Formació de Persones Adultes, del qual va ser també 
coordinadora des del 2007 fins al 2014. 

Des de l’any 2000 forma part del Grup d’Innovació Docent de Teoria i 
Història de l’Educació, i des del 2008, del Grup de Recerca Consolidat en 
Educació Moral. Anteriorment havia participat en el Grup de Recerca 
Consolidat en Entorns i Materials d’Aprenentatge. En l’àmbit de la gestió, 
entre el 2010 i el 2014 va desenvolupar les funcions de directora del 
Departament de Teoria i Història de l’Educació, i des del 2015 ocupa el càrrec 
de vicedegana de Recerca i Doctorat de la Facultat d’Educació, des del qual 
ha impulsat la creació de l’Institut de Recerca en Educació de la Universitat 
de Barcelona. 
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J. Miquel Rubí Capaceti (Barcelona) 
Vicerector de Política Internacional i Doctorat 

 

Catedràtic del Departament de Física de la Matèria 
Condensada. Ha estat director del Departament de 
Física Fonamental i membre de la Comissió de 
Política Científica de la Universitat de Barcelona. Ha 
estat gestor del programa de Física del Ministeri de 
Ciència i Innovació i representant espanyol en 
diversos programes de la Unió Europea. Va rebre el 
premi Von Humboldt de la Fundació Alexander von 
Humboldt i la Medalla Onsager de la Universitat de 
Trondheim (Noruega) el 2003. Va rebre un premi 
ICREA Acadèmia el 2010. L’any 2013 va ser nomenat 
Leverhulme Professor per l’Imperial College 
(Londres). Ha rebut càtedres honorífiques de la 

Universitat de Trondheim, la Universitat Autònoma Metropolitana, la 
Universitat Nacional Autònoma i la Universitat Autònoma de San Luis Potosí, 
de Mèxic. Va ser nomenat professor visitant per l’INSA de Lió i per l’École 
Polytechnique de París. El 2016 la Norwegian University of Science and 
Technology li va atorgar un doctorat honoris causa. 
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Marta Cascante i Serratosa (Barcelona) 
Vicerectora de Recerca 

 
Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la 
Universitat de Barcelona. Actualment lidera el Grup 
de Recerca de Biologia de Sistemes Integrativa, 
Metabolòmica i Càncer, reconegut i finançat per la 
Generalitat de Catalunya. És membre de l’Institut de 
Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i 
de la Xarxa de Referència d’R+D+I en Química 
Teòrica i Computacional (XRQTC) de Catalunya. La 
seva recerca se centra en l’estudi del càncer i les 
malalties metabòliques i ha estat pionera en el 
desenvolupament d’eines per a l’anàlisi del control i 
la regulació de sistemes bioquímics amb finalitat 
biomèdica o biotecnològica. Ha impulsat en gran 

manera la internacionalització de la recerca que es fa a Catalunya en aquest 
camp com a investigadora principal de vuit projectes finançats per la 
Comissió Europea, en el marc dels programes FP7 i Horitzó 2020. En els 
darrers anys ha contribuït al desenvolupament de la metabolòmica tumoral 
amb l’objectiu d’identificar noves dianes terapèutiques. 

Ha publicat més de dos-cents articles científics i és membre actiu de 
diferents grups internacionals de treball en el camp de la biologia i la 
medicina de sistemes. Ha format part dels comitès científics assessors de 
diverses institucions nacionals i estrangeres, i recentment ha estat nomenada 
membre del grup d’experts internacionals que assessoren a la Comissió 
Europea sobre quines han de ser les prioritats en l’àrea de la salut en el 
programa Horitzó 2020.  

Ha estat membre dels comitès directius de la International Metabolomics 
Society i de la Sociedad Española de Bioquímica. Ha format part de comitès 
editorials de diferents revistes i ha rebut premis ICREA Acadèmia 2010 i 
ICREA Acadèmia 2015, en reconeixement a la seva trajectòria investigadora, 
així com la Medalla Narcís Monturiol el 2015 en reconeixement a la seva 
contribució al progrés de la ciència i la tecnologia a Catalunya. Des de l’any 
2014 és membre del comitè d’experts independents que assessora la 
Comissió Europea en el programa d’R+D+i Health, Demographic Change and 
Wellbeing de l’Horitzó 2020.  
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F. Xavier Vila i Moreno (Esplugues de Llobregat)  
Vicerector de Política Científica i Política Lingüística 

Professor titular de Sociolingüística Catalana i 
Llengua Catalana del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General, catedràtic acreditat 
per l’ANECA. Llicenciat en Filologia Catalana per la 
UB (1989) i doctor en Lingüística per la Vrije 
Universiteit Brussel (1996). Ha impartit docència a la 
Von Humboldt Universität de Berlín i al Graduate 
Center de la City University de Nova York, a més de 
diverses universitats de l’àrea lingüística catalana. 
Va ser el director del màster d’Assessorament 
Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis 
editorials de la UB entre el 2009 i el 2014. 

Especialitzat en sociolingüística i política lingüística, 
és autor de nombrosos treballs publicats en revistes especialitzades i 
editorials nacionals i internacionals. Entre els seus darrers treballs destaquen 
dos volums: Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized 
Language Communities (F. Xavier Vila i Vanessa Bretxa (ed.), 2015), i Survival 
and Development of Language Communities: Prospects and Challenges (F. 
Xavier Vila (ed.), 2013). Ha estat director de cinc tesis defensades amb èxit. A 
banda dels diversos projectes competitius i xarxes en què ha col·laborat, ha 
estat investigador principal de quatre projectes de recerca competitius amb 
finançament ministerial i d’un projecte RecerCaixa, i responsable dels equips 
a Catalunya de dos projectes europeus. Ha liderat o participat igualment en 
nombrosos projectes de recerca per encàrrec d’entitats públiques i privades. 
Forma part del Grup d’Estudi de la Variació (2014-SGR-918) des de la seva 
fundació als anys noranta. 

Coordinador de la Secció de Lingüística de l’antic Departament de Filologia 
Catalana en dues ocasions, va ser el primer director de la Xarxa CRUSCAT 
(Coneixements, Representacions i Usos del Català) de l’Institut d’Estudis 
Catalans durant els anys 2004-2009, i és membre del Consell Permanent de 
la Xarxa des del 2009. Des del 2010 és el director del CUSC (Centre 
Universitari de Sociolingüística i Comunicació) de la UB, del qual havia estat 
anteriorment secretari. És membre dels consells de redacció de Revista de 
Llengua i Dret/Journal of Lanuage and Law i de Llengua, Societat i 
Comunicació (LSC). Igualment, és membre de la Societat Catalana de 
Sociolingüistes, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha guanyat els premis 
Lupa d’Or (2007), atorgat per la Societat Catalana de Sociolingüística, i 
Jaume Camp (2013), atorgat per Òmnium Cultural (VO) i l’Institut d’Estudis 
Catalans.  
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Xavier Testar Ymbert (Figueres) 
Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria  

 

Doctor en Biologia i professor titular del 
Departament de Bioquímica i Biomedicina 
Molecular. A més de la tasca com a professor del 
seu àmbit de coneixement, té una àmplia 
experiència en el camp de la transferència de 
coneixement, l’impuls a la innovació i el suport a la 
creació d’empreses, en especial de base 
tecnològica. És pioner en la impartició de docència 
en el camp de la gestió de l’R+D i la innovació en 
graus i màsters oficials del camp de la biomedicina i 
la biotecnologia. També ha publicat estudis i ha 
dirigit Tesis i TFG relacionats amb aquests àmbits. 

Del 1991 al 1995 va ser vicedegà de la Facultat de 
Biologia. Del 1996 al 2003 va ser el responsable de l’Àrea de Transferència de 
Tecnologia de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) i després, del 2004 al 
2008, responsable de programes estratègics de la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació (FCRI). De juny a desembre del 2006 va ser director 
general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, i del 2006 al 2011, 
membre del Consell d’Administració de BCN Activa. Del 2009 al 2011 va ser 
secretari del Comitè Assessor d’Infraestructures Singulars (CAIS) del Ministeri 
de Ciència i Innovació, comitè de l’actual Ministerio de Economía y 
Competitividad del que també va formar part com a vocal entre 2013 i 2016. 

 Des de la seva fundació el 2013, és sotsdirector del Barcelona Institut 
d’Emprenedoria (BIE) de la UB. Forma part del Grup de Recerca Consolidat 
“Estudi de les bases moleculars de patologies associades a transportadors de 
membrana”.  És coautor de diferents patents i fundador d’una empresa 
sorgida de la recerca, spin-off de la UB creada l’any 2004. 
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Daniel Navajas Navarro (Barcelona)  
Delegat del rector com a comissionat dels Centres Científics i 
Tecnològics de la UB (CCiT-UB) 

 

Doctor en Física i catedràtic de Fisiologia de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. També 
és group leader de l’Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya (IBEC) i investigador del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES). És cap d’estudis del grau 
d’Enginyeria Biomèdica i ha participat en diversos 
àmbits de gestió acadèmica, incloent-hi cap de 
departament i secretari de la Facultat de Medicina. 
La seva recerca està centrada en la biofísica i 
bioenginyeria del sistema respiratori amb un 
enfocament multiescala que s’estén des de la 
nanomecànica cel·lular fins a la fisiopatologia 

pulmonar.  

Actualment, el seu interès s’orienta principalment a estudiar la 
mecanobiologia de la regeneració pulmonar i cardíaca. La recerca té caràcter 
translacional amb la finalitat de millorar el diagnòstic i tractament de les 
malalties respiratòries i cardíaques. És autor de més de cent setanta treballs 
en revistes indexades en la Web of Science que han rebut més de 13.000 
citacions, amb un índex h de 39.   

  
  

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



225 

Itziar de Lecuona Ramírez (Barcelona) 
Delegada del rector d’Ètica i Integritat en la Recerca 

 

Doctora en Dret i màster en Bioètica i Dret per la 
Universitat de Barcelona. Professora lectora al 
Departament de Medicina de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salud de la UB. És 
investigadora de l’Observatori de Bioètica i Dret i 
membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la 
Universitat de Barcelona i del Grup de Recerca 
Consolidat Bioètica, Dret i Societat, de la Generalitat 
de Catalunya. 

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, de 
la Comissió de Bioètica de la Universitat de 
Barcelona i del Comitè d’Ètica de Recerca Clínica de 
l’Hospital Clínic de Barcelona (i Comitè d’Ètica 

Extern al Biobanc IDIBAPS). És membre del Grup d’Experts sobre Integritat 
en la Recerca i del Grup d’Ètica del Programa Horitzó 2020 de la Unió 
Europea de la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU). És membre 
del Consell Assessor sobre els aspectes ètics, jurídics i socials de l’EIT Health 
(Knowledge and Innovation Communities). És membre del Consell Assessor 
Europeu del VI Congrés Internacional sobre Integritat en la Recerca 
(Amsterdam, 2017), i membre de l’Associació Internacional de Bioètica. 
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Cristóbal Urbano Salido (Barcelona) 
Delegat del rector per a la Coordinació Estratègica dels Recursos 
Tecnològics i d’Informació 

 

Professor des del 1992 a l’Escola Universitària Jordi 
Rubió i Balaguer, actual Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la UB, centre on ha estat cap 
d’estudis (1997-2002), vicedegà (2003-2005) i 
degà (2005-2011). És llicenciat en Geografia i 
Història, diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació, postgraduat en Política Acadèmica 
Universitària i doctor per la UB.  

La seva activitat docent i de recerca es desenvolupa 
en àmbits com són els recursos i serveis 
d’informació, els estudis de cerca i consum 
d’informació, l’avaluació de revistes científiques i 
l’analítica digital dels recursos d’informació. És 

membre del Grup de Recerca Consolidat I-ViU: Informació, Valor i Ús (2014-
SGR-594).  

Ha estat membre de la Junta Directiva de l’European Association for Library 
& Information Education and Research i de l’Standing Committee de la Secció 
d’Educació i Formació de la International Federation of Library Associations 
(IFLA). Ha participat com a avaluador en les convocatòries del Sello de 
Calidad FECYT de revistes científiques i com a membre de diversos comitès 
editorials, com ara el de Liber Quaterly, revista de l’Association of European 
Research Libraries. En l’àmbit de la cooperació internacional ha col·laborat 
amb la INASP (International Network for the Availabilty of Scientific 
Publications) i amb el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador. 
Abans de dedicar-se a la docència va treballar a les biblioteques públiques de 
l’Hospitalet de Llobregat i a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 
Entre el 2000 i el 2003 va ser vicepresident de Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 

  

 
 
 

 
Programa electoral Rectorat UB 2016 / Màrius Rubiralta  



 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest programa es va acordar el  
21 d’octubre de 2016,  

a Santa Coloma de Gramenet.  
 
 

S’ha pogut realitzar gràcies a les 
aportacions de personal de la UB que va 

participar de forma desinteressada en 
diverses comissions (juny-juliol), així com 

a les converses i intercanvis posteriors 
que els membres de la candidatura han 
mantingut amb persones relacionades 
amb cada àmbit. Volem fer constar el 

nostre sincer agraïment. 
  

Igualment agraïm a M. Fradera Barceló 
per la revisió dels diversos manuscrits  

i al personal dels Serveis Lingüístics de la 
UB per la correcció final.   

 
  



 

 

 

 

 

  
 

 

Excel·lència i Equitat 

 

Web: mariusrubiralta.cat 

Twitter: @MariusUB2016 

Facebook:  facebook.com/mariusrubiralta.eleccions2016.UB 

 

http://mariusrubiralta.cat/
https://twitter.com/MariusUB2016
https://www.facebook.com/mariusrubiralta.eleccions2016.UB
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