E. L’equip
Aquest programa de govern és el fruit d’un any de treball i de moltes trobades amb
persones de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador,
personal d’administració i serveis) i de la societat civil. Ens heu comentat les vostres
inquietuds i necessitats, els vostres neguits i les vostres pors, les qüestions que
necessiten d’un viratge, però també aquelles que s’estan fent bé. Tot i que haguéssim
volgut poder parlar amb tothom, no ens ha estat possible. Però ens agradaria pensar
que tots, en un punt o altre del programa, ens hi hem de poder trobar i, si tenim la
vostra confiança, serà en l’acció de govern on necessitarem el suport i la complicitat de
tota la comunitat. És per tant el programa de molta gent, amb la voluntat que sigui el
programa de tots.
És del tot imprescindible que el programa tingui l’empremta del candidat a rector, una
manera de fer i una visió d’universitat pròpia, però alhora una manera de fer i una visió
d’universitat que ha de ser recollida i acollida per tota la comunitat per poder ser duta a
terme. És per això que aquest programa ha estat debatut i redactat per un grup de
persones que hem anomenat equip redactor. Un grup amb tradicions diferents, amb
idees renovades i amb diferents maneres d’entendre la Universitat, però amb un
objectiu comú: millorar la Universitat i treballar per aconseguir-ho. Això genera debat,
enriqueix la proposta i contribueix que les propostes presentades siguin més
encertades i reflecteixin millor les múltiples sensibilitats.
L’equip redactor ha estat format per les persones següents :


Josep Calbó




Dolors Capellà
Pepus Daunis





José Antonio Donaire
Jaume Feliu
Gerusa Gimenez



Sílvia Llach



Joan Andreu Mayugo



Rosa Ros



Quim Salvi





Josep Maria Serra
Miquel Solà
Àngels Xabadia

Física – Escola Politècnica Superior / Facultat de
Ciències
Ciències Mèdiques – Facultat de Medicina
Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística – Facultat
de Ciències
Geografia – Facultat de Turisme
Geografia – Facultat de Lletres
Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte –
Escola Politècnica Superior
Didàctiques Específiques – Facultat d’Educació i
Psicologia
Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial –
Escola Politècnica Superior
Economia – Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials
Arquitectura i Tecnologia de Computadors – Escola
Politècnica Superior
Psicologia – Facultat d’Educació i Psicologia
Química – Facultat de Ciències
Economia – Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

Volem agrair a les moltes persones de la comunitat, estudiants, PAS, PDI i membres
de la societat civil, que malgrat no figurar en aquesta llista han contribuït decididament
aportant propostes i idees.
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Dit això, aquest és un programa de govern i per tant és convenient i imprescindible
descriure les carteres i les funcions, així com les persones que estaran al capdavant
d’elles.
Com veureu alguns membres de l’equip redactor no s’incorporen a l’estructura de
l’equip de govern, a causa de qüestions personals o professionals que els impedeixen
en aquests moments assumir la dedicació que requereix el càrrec, però que deixen la
porta oberta a incorporar-se més endavant, si escau. Així mateix, s’han sumat a la
proposta altres persones que inicialment no formaven part de l’equip redactor però a
qui els ha agradat el projecte i s’han ofert a ajudar en la seva execució.
La proposta d’equip de govern és la següent:

Rector
Quim Salvi i Mas
Catedràtic d’universitat
Centre: Escola Politècnica Superior
Departament: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Grup de recerca: Visió per Computador i Robòtica

Secretari general
Jordi Pineda i Sánchez
Personal d'administració i serveis
Lloc de treball actual: secretari tècnic del Consell Social

Vicerectorat de Personal
Joan Andreu Mayugo i Majó
Agregat
Centre: Escola Politècnica Superior
Departament: Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Grup de recerca: Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural

Vicerectorat de Docència i Planificació Acadèmica
Josep Maria Serra i Bonet
Titular d’universitat
Centre: Facultat d’Educació i Psicologia
Departament: Psicologia
Grup de recerca: Cultura i Educació
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Vicerectorat de Recerca i Transferència del Coneixement
Dolors Capellà Hereu
Catedràtica d’universitat
Centre: Facultat de Medicina
Departament: Ciències Mèdiques
Grup de recerca: Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió

Vicerectorat de Qualitat i Participació
Pepus Daunis i Estadella
Titular d’universitat
Centre: Facultat de Ciències
Departament: Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Grup de recerca: Estadística i Anàlisi de Dades Composicionals

Vicerectorat de Territori i Compromís Social
Sílvia Llach i Carles
Agregada interina
Centre: Facultat d’Educació i Psicologia
Departament: Didàctiques Específiques
Grup de recerca: Llengües i Aprenentatge

Vicerectorat d'Estudiants i Inserció Laboral
Laura Vall-llosera i Casanovas
Agregada interina
Centre: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Departament: Economia
Grup de recerca: Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut

Vicerectorat de Comunicació i Relacions Exteriors
José Antonio Donaire Benito
Titular d’universitat
Centre: Facultat de Turisme
Departament: Geografia
Grup de recerca: Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme
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Director de l’Escola de Doctorat
Miquel Solà i Puig
Catedràtic d’universitat
Centre: Facultat de Ciències
Departament: Química
Grup de recerca: Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició

Delegada del rector per a la Igualtat de Gènere
Margarida Casacuberta i Rocarols
Titular d’universitat
Centre: Facultat de Lletres
Departament: Filologia i Comunicació
Grup de Recerca: Literatura contemporània, teoria de la literatura i literatura comparada

Delegat del rector per al Territori
Jaume Feliu i Torrent
Agregat
Centre: Facultat de Lletres
Departament: Geografia
Grup de Recerca: Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental
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Gerent
Elena Ribera i Garijo
Personal d'administració i serveis
Lloc de treball actual: cap de Recursos Humans

Vicegerent
Berta Nadal Giralt
Personal d'administració i serveis
Lloc de treball actual: administradora de l’Àrea d’Estudis de la Salut

Vicegerent
Carme Rodríguez Moreno
Personal d'administració i serveis
Lloc de treball actual: cap de Comptabilitat i Pressupostos
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Les funcions i unitats i serveis associats a cadascun dels càrrecs els podeu trobar a la taula
següent:

Càrrec
Rector

Secretari
general

Vicerectorat
de Personal

Vicerectorat
de Docència i
Planificació
Acadèmica

Vicerectorat
de Recerca i
Transferència
del
Coneixement
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Competències

Unitats i Serveis

 Competències definides a l’article 97 dels
Estatuts de la UdG
 Plans estratègics i contractes programa
amb les unitats estructurals
 Plans d’inversions, reformes,
adequacions, i millores
 Modificació d’estructures universitàries,
departaments, instituts, serveis i centres
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Competències definides a l’article 101
dels Estatuts de la UdG
 Desenvolupament estatutari i normatiu
 Assumptes jurídics
 Butlletí oficial de la UdG
 E-administració i procediments
administratius
 Arxiu i registre
 Relació amb el síndic de la UdG
 Personal docent i investigador
 Personal d’administració i serveis
 Relació amb els representants dels
treballadors, funcionaris i laborals
 Captació, acollida i manteniment de talent
 Carrera professional del PDI i PAS
 Pla d’activitats del PDI
 Formació del PDI i PAS
 Graus i màsters oficials
 Estudis propis, postgraus, formació
continuada
 Innovació docent, semipresencialitat i
OpenUdG
 Nous estudis de grau, màster i dobles
titulacions oficials
 Ordenació acadèmica i plans docents de
graus i màsters oficials
 Carrera investigadora
 Política de recerca
 Transferència del coneixement
 Doctorat
 Coordinació d’instituts de recerca i altres
estructures de recerca
 Infraestructura de recerca
 Serveis tècnics de recerca i unitats de
recerca amb serveis a les
empreses/institucions
 Empresa, oficina de serveis a l’empresa i
relació amb els sectors socioeconòmics
 Emprenedoria, spin-offs i consorci de
vivers d’empreses

 Fundació Girona,
Universitat i Futur
 Fundació del Parc Científic
i Tecnològic
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 Oficina de Secretaria
General
 Assessoria Jurídica
 Servei de Gestió
Documental, Arxiu i
Registre.

 Servei de Recursos
Humans
 Institut de Ciències de
l’Educació Josep Pallach
(ICE)
 Departaments de la UdG

 Servei de Gestió
Acadèmica i Estudiants
 Gabinet de Planificació i
Avaluació (GPA)
 Centre de Postgraus
 Unitat Tècnica de Màsters

 Oficina d’Investigació i
Transferència Tecnològica
(OITT)
 Serveis Tècnics de
Recerca (STR)
 Servei de Sistemes
d’Informació Geogràfica i
Teledetecció (SIGTE)
 Escola de Doctorat
 Instituts de recerca
 Centres de recerca propis i
participats
 Campus sectorials i
campus d’excel·lència
 Grups de recerca i altres
estructures de recerca de
la UdG
 Oficina de Serveis a
l’Empresa

Vicerectorat
de Qualitat i
Participació

Vicerectorat
de Territori i
Compromís
Social

Vicerectorat
d'Estudiants i
Inserció
Laboral

 Participació
 Pla de millora de graus, màsters,
postgraus i doctorat
 Verificació, seguiment, millora i
acreditació
 Enquestes i processos d’avaluació
 Avaluació de la recerca
 Avaluació del PDI
 Transparència, accés a la informació i
intranet digital
 Etiquetes de qualitat internacional
 Política lingüística
 Anàlisi i millora d’indicadors
 Càtedres
 Promoció en el territori
 Relació amb els centres de secundària i
primària
 Formació al llarg de la vida
 Relació amb els antics estudiants i
personal de la UdG
 Formació del professorat de secundària
 Publicacions
 Cultura, conferències i exposicions
 Voluntariat, solidaritat i cooperació local
 Igualtat i inclusió
 Responsabilitat social
 Relacions institucionals i amb la societat
 Sostenibilitat

 Gabinet de Planificació i
Avaluació (GPA)
 Servei de Llengües
Modernes (SLM)

 Accés a la universitat
 Consell d’Estudiants i associacions
d’estudiants
 Beques, ajuts i atenció a l’estudiant
 Orientació i assessorament professional,
inserció laboral i borsa de treball
 Pràcticum, pràctiques externes i estades
a l’entorn laboral
 Foment de la participació dels estudiants
 Foment de l’esport
 Reconeixement acadèmic

 Centre d’Informació i
Assessorament de
l’Estudiant (CIAE)
 Borsa de treball
 Consell d’Estudiants
 Associacions d’estudiants
 Biblioteca
 Servei d’Esports
 Residències d’estudiants

 Càtedres de la UdG
 Oficina de Cooperació per
al Desenvolupament
 Servei de Publicacions
 Unitat de Compromís
Social i Unitat d’Igualtat de
Gènere
 Oficina Verda
 Programa de Suport a les
Persones amb Discapacitat
 UdG Saludable
 Fundació Universitat de
Girona: Innovació i
Formació
 Institut de Ciències de
l’Educació Josep Pallach
(ICE)
 Fundacions i altres
estructures adscrites o
participades per la UdG
 Associació Seguim Fent
UdG
 UdGAlumni
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Vicerectorat
de
Comunicació
i Relacions
Exteriors

Director
l’Escola
Doctorat
Gerent

de
de

 Relacions internacionals
 Imatge UdG
 Comunicació i projecció
 Web institucional i xarxes socials
 Dobles titulacions internacionals de grau i
màster oficial, conjuntament amb
Docència
 Intercanvi i mobilitat nacional i
internacional d’estudiants, PDI i PAS
 Acollida d’estudiants internacionals
 Relació amb els centres adscrits
 Voluntariat, solidaritat i cooperació
internacional
 Doctorat

 Oficina de Relacions
Exteriors (ORE)
 Àrea de Comunicació i
Relacions Institucionals
(ACRI)
 Oficina de Cooperació per
al Desenvolupament
 Centre de Documentació
Europea
 Centres adscrits

 Competències definides a l’article 103
dels Estatuts de la UdG
 Pressupost de la UdG i de l’equip directiu
 Patents, propietat intel·lectual i
atorgament de llicències
 Signatura d’empreses de base
tecnològica participades per la UdG
 Salut laboral del PDI i PAS
 Accessibilitat, mobilitat i supressió de
barreres arquitectòniques
 Neteja i confort en el lloc de treball
 Vigilància, plans d’emergència i seguretat
en els edificis
 Sostenibilitat, ambientalització i estalvi
energètic
 Contractes, concessions i serveis
universitaris de campus
 Acció social

 Servei d’Economia,
Patrimoni i Contractació
(SEPIC)
 Servei de Recursos
Humans
 Oficina de Salut Laboral
 Servei d’Oficina Tècnica i
Manteniment (SOTIM)
 Servei Informàtic

 Escola de Doctorat

Desitgem que aquest programa i l’equip que l’encapçala mereixi la vostra confiança i
ens ajudeu a fer una
.

62 | Quim Salvi

#Nova

#Nova

Quim Salvi | 63

