C. Per a qui: les persones
El més important són les persones. Les institucions no són
res sense la implicació de les persones.
Fem que estudiants, personal docent i investigador, personal
d’administració i serveis, i societat conformin una comunitat
que comparteixi un mateix objectiu: contribuir a la millora del
coneixement.
Universitat prové del llatí universitas (el tot) i es refereix a una comunitat de persones
que comparteixen un conjunt d’objectius comuns. Inicialment el terme es va emprar
per definir associacions de professors i estudiants, fins que va derivar en allò que avui
entenem com a universitat. És especialment important remarcar els mots comunitat i
compartir.
La Universitat de Girona està formada per una comunitat de més de 15.000 persones,
agrupades en tres col·lectius: estudiants, personal docent i investigador, i personal
d’administració i serveis.
Massa sovint, els programes de govern de les universitats segreguen i diferencien en
excés aquests tres col·lectius oblidant que tots formem part de la mateixa comunitat i
que els objectius han de ser compartits pel bé de la universitat mateixa. Massa sovint,
les polítiques són de portes endins, governant com si la universitat fos una institució
estanca, allunyada de la societat a la qual pertany.
Cal tenir en compte les persones que configuren la societat com una part més de la
comunitat universitària mateixa. La societat finança i nodreix la universitat i en
contrapartida es beneficia tenint accés a un coneixement de nivell superior que
contribueix decididament a l’evolució de la comunitat.
El més important són les persones. Les institucions no són res sense la implicació de
les persones. Capgirem, doncs, la tendència i fem que estudiants, personal docent i
investigador, personal d’administració i serveis, i societat conformin una comunitat que
comparteixi un mateix objectiu: contribuir a la millora del coneixement.
Però amb això no n’hi ha prou: la comunitat universitària es mereix una Universitat que
recuperi la il·lusió i motivi, que faci que les persones se sentin una part necessària i
imprescindible i on es reconegui la seva feina. Hem de recuperar la il·lusió i el
compromís de formar part de la comunitat de la Universitat de Girona.
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Les estudiants i els estudiants
Els estudiants són la raó de ser de la universitat. Cal facilitar
la conciliació de l’activitat d’estudiar, on l’objectiu és adquirir
competències, amb la de representació del col·lectiu, on
l’objectiu és millorar la universitat.
Cal que els estudiants disposin d’eines adaptades al seu
aprenentatge fent confiança i donant autonomia a un equip
de professors que generi passió per aprendre.
Els estudiants són la raó de ser de la universitat. Aquests accedeixen a la universitat
fonamentalment per aprendre coneixements especialitzats, adquirir les competències
per exercir una determinada professió, i per millorar la seva formació personal. Alhora,
amb la seva participació contribueixen decididament que la universitat s’adapti i
evolucioni, incorporant els canvis que experimenta la societat mateixa.
Són molts els factors que fan que un estudiant es decideixi per un determinat estudi i
universitat: proximitat, prestigi, interès vocacional, sortides professionals... i en totes
elles la universitat té molt a dir-hi. Es poden reduir distàncies, fent que la universitat
sigui més propera, amb més presència al territori i amb actuacions tals com augmentar
la semipresencialitat. Es pot millorar el prestigi apostant decididament per una
universitat pública i de qualitat, esmerçant els recursos disponibles per garantir l’accés
universal, fent bona feina i comunicant-la adequadament. Es poden despertar
vocacions treballant estretament amb els centres de secundària. També, es poden
millorar les sortides professionals amb una relació més estreta amb els agents socials.
Assegurar l’accés a la universitat amb igualtat d’oportunitats i equitat continua essent
un repte si volem ser un sistema educatiu avançat. Els estudis universitaris són el
major ascensor social i, per tant, la major inversió que podem fer com a societat és
invertir en educació i en aconseguir el màxim aprofitament dels estudis per part dels
estudiants. La UdG aquí també té molt a dir-hi. Ha d’empènyer conjuntament amb la
resta d’universitats per cercar aliances amb la societat i aconseguir un model educatiu
equitatiu, amb taxes justes. Però també ha de cercar les aliances per aconseguir
beques i ajuts per als seus estudiants i destinar recursos propis, quan sigui necessari,
per garantir el dret universal als estudis universitaris.
És clau que, una vegada finalitzats els seus estudis, l’estudiant parli bé de la nostra
universitat i esdevingui la seva alma mater. Això ho aconseguirem si ha cobert les
seves expectatives, com poden ser assolir un pensament crític, l’habilitat de treball en
equip, la responsabilitat social, el desenvolupament de la capacitat professional i de
recerca, i aprendre a aprendre, entre d’altres.
Ens convé que la participació dels estudiants sigui plena. Els estudiants en general
s’impliquen en la vida universitària, en l’associacionisme i en activitats lúdiques i
culturals. La participació en òrgans de govern, per contra, és més complexa i en
alguns entorns esdevé residual. Per exemple, convé que els estudiants participin més
en els òrgans de govern dels centres docents on es decideixen molts reglaments que
els afecten.
Però també cal, com a universitat, facilitar-los la conciliació de l’activitat d’estudiar, on
l’objectiu és adquirir competències, amb la de representació del col·lectiu, on l’objectiu
és millorar la universitat. Sens dubte, disposar de franges horàries dedicades a la
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representació ajuda, però no és determinant. Disposar a la UdG d’un model creixent
d’avaluació contínua és desitjable, però un augment del nombre de proves d’avaluació
complica la representació.
Finalment, convé donar més autonomia i responsabilitat als estudiants i dotar-los del
reconeixement i dels recursos necessaris, però també ens convé facilitar-los la tasca
de representació. Per a això cal que els estudiants que vulguin dedicar-se a aquestes
tasques disposin d’un professor tutor-mediador que els faciliti la conciliació de l’estudi
amb la representació. Cal que els estudiants disposin d’eines adaptades al seu
aprenentatge fent confiança i donant autonomia a un equip de professors que generi
passió per aprendre.
Una plena representació dels estudiants en el govern de la universitat és una inversió
per a una millor universitat.

Propostes concretes















Promoure l’increment de la participació dels estudiants en els òrgans de govern
i la representació en tots els estaments de la UdG.
Vetllar per la creació d'una nova residència d’estudiants de campus per fer front
a la manca de places i als increments de cost del lloguer de pisos a la ciutat de
Girona, fets que dificulten que alguns estudiants puguin venir a estudiar a la
UdG.
Valorar que el Consell d'Associacions esdevingui òrgan estatutari col·legiat i
que el seu coordinador esdevingui òrgan unipersonal.
Crear delegacions del Consell d’Estudiants per grau i per centre formades pels
delegats i representants de les associacions d’estudiants per aportar al Consell
visions particulars.
Resoldre la conciliació de la representació dels estudiants amb l’activitat docent
d’anar a classe, tendint a convocar les comissions amb presència d’estudiants
dins la franja horària reservada per a aquesta finalitat; crear la figura del tutor
acadèmic, a través del Vicerectorat d’Estudiants, per ajudar els estudiants a
compaginar la vida acadèmica amb la representació institucional; en particular,
modificar la normativa de canvi de dates de proves d’avaluació per incorporar
la representació.
Augmentar el pressupost del Consell d’Estudiants i preveure una dotació de
beques per poder dur a terme les accions proposades.
Construir la Casa de l’Estudiant al Campus de Montilivi com a nucli aglutinador
de les organitzacions estudiantils, Consell d’Estudiants i associacions
d’estudiants, amb despatxos, sales de reunions i magatzems adients.
Valorar la creació d’una cooperativa que permeti els estudiants poder
desenvolupar activitat econòmica, com una botiga de marxandatge de la marca
UdG, serveis de reprografia o de material d’oficina i cafeteries pròpies, que han
de poder propiciar que els estudiants disposin de recursos addicionals per fer
polítiques socials a semblança de les universitats més modernes.
Generalitzar un programa de mentories de manera que els estudiants dels
darrers cursos col·laborin en l’acollida dels estudiants de nou ingrés i dels de
mobilitat internacional, retornant a la comunitat el que la comunitat els ha donat
i contribuint a la millora del rendiment acadèmic, consolidant els seus
coneixements i promovent els estudis i la Universitat.
Promoure una normativa de pràctiques extracurriculars que eviti el treball
precari i promogui un sou mínim raonable per als estudiants, estableixi un
nombre màxim d’hores per adequar les pràctiques a la correcta progressió dels
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estudis, i reconegui l’activitat dels tutors acadèmics en la seva tasca de
seguiment i avaluació dels estudiants.
Finançar trobades d’estudiants a nivell nacional i internacional.
Establir la figura del delegat de curs de dobles titulacions.
Elaborar un manual de bones pràctiques per als centres adscrits perquè els
estudiants puguin tenir els mateixos drets i deures de representació i
participació estudiantil en òrgans de govern que tenen en els centres propis.
Establir un programa d’ajuts per a la compra d’equipament informàtic per part
dels estudiants i un programa de virtualització d’aules informàtiques i
ordinadors de lliure disposició. Això ha de portar a una reducció del parc
d’ordinadors de la UdG i a un increment de la satisfacció de l’estudiant que pot
treballar remotament.
Dissenyar una política activa de beques establint amb les entitats financeres
una política d’ajuts per facilitar l’accés a la universitat, que inclourà beques i
crèdits tous
Crear un fons social propi d’ajut, de manera que cap estudiant deixi d’estudiar
per motius econòmics o per dificultats econòmiques sobrevingudes, garantint
així l'accés universal als estudis universitaris.
Augmentar el nombre d’investigadors en formació finançats per la UdG.
Dotar d’ajuts específics per fer front al pagament de despeses de publicació
d’articles i de viatges de presentació de ponències, especialment per a aquells
estudiants que no disposin de finançament.
Reivindicar l’augment progressiu de beques equitat per a estudis de grau i de
màster habilitant, professionalitzador i de recerca.
Desenvolupar un programa de beques de col·laboració al llarg del curs, o
intensives a l’estiu, perquè l’estudiant pugui ampliar els seus coneixements
ajudant el professorat i grups de recerca de la Universitat i no s’hagi de dedicar
a activitats sovint no relacionades amb el seu estudi.
Possibilitar les estades docents i laborals a l’estranger mentre s’està estudiant
un grau per tal de facilitar la inserció laboral
Dissenyar un programa d’acollida per als nous estudiants, que els introdueixi a
tots els àmbits de la Universitat.
Posar en valor la borsa de serveis als estudiants com són l’allotjament i la
mobilitat, que actualment pateixen mancances.
Fomentar la vinculació dels estudiants graduats a la UdGAlumni amb
subscripcions gratuïtes.
Personalitzar les adreces electròniques dels estudiants de la UdG de manera
que acabats els estudis els UdGAlumni puguin mantenir-la i utilitzar-la en la
seva vida professional i personal.
Crear una app de la UdG per tal que els estudiants puguin tenir accés al
calendari acadèmic, als horaris de classe, a les proves d’avaluació contínua de
forma personalitzada, al préstec bibliotecari o a l’accés electrònic als edificis,
entre molts altres serveis que pot oferir la UdG.
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El personal docent i investigador
Hem de deixar de ser l'única universitat del sistema català
que encara no té desplegat un pla d’activitats que reconegui,
amb cost, tota la tasca que desenvolupa el personal docent i
investigador.
Tenim al nostre abast l’autonomia universitària i les eines
suficients per dur a terme una política pròpia de personal
docent i investigador.
El personal docent i investigador (PDI) està format pel col·lectiu de persones,
funcionaries o contractades, a temps complet o parcial, que es dediquen a l’exercici de
la docència, de la recerca i del govern de la universitat. Contribueix a l’increment i
millora del coneixement i a disseminar-lo cap als estudiants, el sector socioeconòmic i
la comunitat científica.
En els darrers anys hem vist com l’autonomia universitària ha disminuït dràsticament.
Lleis de l’administració de l’Estat i del nostre país condicionen i controlen la confecció
del pressupost, la taxa de reposició del professorat i la tipologia de places. Això ha
comportat que la carrera professional s’alenteixi, i en alguns casos s’aturi, conduint a
un envelliment de les plantilles de professorat.
Certament tenim uns topalls imposats per les administracions que hem de denunciar i
hem de treballar intensament per erradicar-los. Ara bé, tenim autonomia per fer noves
accions de política de personal docent i investigador. Per exemple, podem
acompanyar millor els investigadors per augmentar la captació de finançament extern;
podem fer polítiques d’estalvi per disposar de més recursos interns; i podem aplicar
aquests recursos específics a la contractació de professorat, captant i retenint el talent.
Tot això acompanyat d’una oferta de graus i màsters adequada a noves necessitats i
diferenciada.
I malgrat tot això, creiem que el govern de la UdG no ha fet un ús correcte d’aquestes
capacitats de gestió. Per exemple, ha limitat els concursos de manera no justificada,
decidint la tipologia de places més econòmiques. Alhora, ha fet polítiques que han
comportat augments de dedicació del professorat, reducció i, fins i tot, supressió de
crèdits de reconeixement a les tasques de gestió. A més, ha instaurat el model de
docència sense cost de crèdits, inèdit en el sistema universitari, èticament incorrecte i
amb moltes derivades de dubtosa legalitat.
La formació permanent del professorat, crucial en l’àmbit docent, ha de ser un dret i
alhora un deure. Aquesta formació també ha sofert una reducció de recursos. La
formació s’ha deixat exclusivament a criteri del professor mateix, sense fer cap política
de formació intensiva, fet que també reclama un viratge si volem que es consolidin
determinats projectes docents.
La Universitat tampoc ha estat a l’alçada de les necessitats del nostre entorn -que
exigeix, amb encert, més qualitat i millors resultats educatius- en no posar els recursos
necessaris per acompanyar el desplegament de l’avaluació contínua o els processos
de seguiment i acreditació de titulacions. La societat també ens exigeix més obertura,
més presència en el territori, més promoció i comunicació de la nostra activitat, i liderar
la innovació docent, sense oblidar una remarcable activitat de recerca i de
transferència del coneixement. A més, la UdG és actualment l’única universitat del
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sistema català que encara no té desplegat un pla d’activitats que reconegui, amb cost,
tota la tasca que desenvolupa el personal docent i investigador.
La pressió permanent sobre les condicions de treball, la manca de relleu generacional,
la manca de reconeixement i la manca d’objectius col·lectius, han comportat una
pèrdua de satisfacció del professorat i, en conseqüència, un deteriorament de la
qualitat docent.
Tenim al nostre abast l’autonomia universitària i les eines suficients per dur a terme
una política pròpia de personal docent i investigador. Ens convé una carrera
professional individualitzada i planificada que asseguri la promoció de tots els lectors i
agregats interins i equilibri el nombre de places noves amb la promoció interna del
professorat permanent. Ens convé fixar els criteris i els sistemes d'alerta per assegurar
una taxa de reposició mínima per departament per assegurar el relleu generacional i el
trànsit de coneixement entre generacions, tendint a assegurar que els departaments
tinguin una piràmide d'edat equilibrada. També cal fixar els criteris per programar el
desenvolupament de la plantilla d'aquells departaments clarament infradotats amb
relació a la seva dedicació docent.
Ens convé fer conviure les promocions d’agregat Serra-Húnter amb les d’agregat,
aclarint de forma individualitzada el procediment que s’aplicarà en cada cas. Ens
convé desplegar les figures de lecturer tenure track que ens proposa la Generalitat,
però alhora invertir en convocatòries de predoc i postdoc de la UdG mateixa que ens
ajudin a captar i retenir el talent. Ens convé invertir en formació individual, però
sobretot col·lectiva.
Convé un pla d’activitats que formuli i reconegui les diferents dedicacions del
professorat en docència, recerca, transferència del coneixement, gestió i extensió
universitària i suprimir, definitivament, la docència sense cost.
Ens convé flexibilitzar la contractació de docents a temps parcial amb contractes més
ajustats a la seva activitat. Ens convé implicar més, molt més, els associats a temps
parcial, associats mèdics i associats clínics en l’estructura universitària. I també ens
convé donar més responsabilitats als centres, als equips docents i als professors.
Totes elles són polítiques clau per exercir l’autonomia amb plena professionalitat i per
afermar la seva projecció i reconeixement social.
Si es vol millorar la qualitat de la docència cal fer confiança als professors que generen
passió per aprendre i oferir-los la possibilitat de treballar de forma més autònoma, per
tal que puguin aplicar les eines d’un aprenentatge adaptat als estudiants. Avançar en
aquest àmbit comporta, per una part, atorgar més autonomia als equips de professors
i, per l'altra, aportar criteris els centres docents, facilitar models, i afavorir i donar
suport a les seves iniciatives amb ajuts a la innovació. Un govern excessivament
centralitzat i homogeneïtzador no incentiva la capacitat d’acció dels centres docents i
dels equips docents, fet que desencisa els professors i desmotiva els estudiants.
En definitiva, per fer front a aquests reptes és indispensable crear i mantenir un entorn
de confiança, còmode i il·lusionant, amb diàleg i compromís, amb reconeixement i
rendiment de comptes, on les regles siguin clares, transparents, compartides i
acceptades per tota la comunitat.
Per dir-ho d’una forma planera, ser feliç a la feina és potser el factor de qualitat més
rellevant. Això implica condicions laborals adients, tals com conciliació, pla d’activitats,
carrera professional i retribucions; però també el reconeixement merescut amb el millor
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progrés dels estudiants, una major participació en les decisions dels equips directius,
millor relació amb els companys, i el reconeixement de les famílies i de la societat en
general. Invertir en les persones és invertir en el model educatiu.

Propostes concretes





















Defensar l’autonomia universitària, reclamar l’aixecament de les restriccions de
capítol 1, i establir la plantilla teòrica de PDI, tal com ha reclamat la Sindicatura
de Comptes.
Definir un pla d’activitats, amb cost al pla docent, que permeti equilibrar
l’activitat de docència, recerca i gestió, amb avaluació i rendiment de comptes.
Desenvolupar el pla d’activitats del PDI, extensiu als professors temporals i
visitants, de manera que quedi constància oficial de l’activitat desenvolupada.
Estudiar la dedicació docent del PDI en hores de feina, en comptes de en
crèdits, de manera que s’ajusti millor a la tipologia de la docència i a la mida del
grup.
Facilitar l’intercanvi de professorat entre departaments i centres docents per
promoure bones pràctiques i experiències d’innovació docent.
Assegurar la possibilitat d’estabilitzar tots els contractes de professor lector i
agregat interí i calendaritzar les places conjuntament amb els departaments, de
manera que els aspirants es puguin preparar adequadament i es maximitzi el
nombre de places convocades dins del 90% d’interins que preveu el decret.
Fixar els criteris i els sistemes d’alerta per assegurar una taxa de reposició
mínima de professorat per garantir el relleu generacional i el trànsit de
coneixement entre generacions i tendir que els departaments tinguin piràmides
d’edat equilibrades, conjuntament amb el desenvolupament de plantilles dels
departaments infradotats.
Equilibrar el nombre de noves places amb la promoció del professorat
funcionari i contractat i assegurar la convivència de places d’agregat SerraHúnter amb places d’agregat, equilibrant promoció i captació de talent.
Incloure els investigadors en formació en el pla docent dels departaments, si el
contracte ho permet, com a part fonamental de la seva formació acadèmica, tal
com estableixi la convocatòria corresponent.
Permetre que els investigadors Ramon i Cajal, els lectors, els directors
d’investigació i, en general, el professorat temporal a temps complet, puguin
accedir a les convocatòries de becaris UdG en les mateixes condicions que la
resta de PDI, per no frenar la seva activitat de recerca.
Establir els criteris de continuïtat dels investigadors no permanents cap a
places d’agregats i investigadors distingits.
Convocar 10 places anuals de contractes de postdoc de 3 anys de durada en
base a projectes de recerca propis de la UdG.
Implantar el pla d’acollida del PDI i assignar-lo a un mentor del departament.
Establir rebaixos al professorat a partir dels 60 anys i durant els 5 anys previs a
la seva jubilació voluntària, per tal d’afavorir el relleu generacional. Si aleshores
no es jubilessin tornarien a la seva docència sense rebaix.
Iniciar polítiques de conciliació de la vida laboral amb la familiar acabant la
docència de grau, com a norma general, a les 7 de la tarda.
Avançar la programació del pla docent per facilitar als departaments la
contractació del professorat a temps parcial per al primer semestre i que
aquests puguin planificar la docència amb el temps necessari.
Flexibilitzar els contractes de professorat a temps parcial de manera que no
estiguin ajustats a múltiples d'1,5 crèdits per contractes semestrals (3 crèdits
per contractes anuals) fent que els contractes s’ajustin a l’encàrrec docent.
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Crear la figura de l’investigador actiu a temps parcial perquè els associats
mèdics i clínics tinguin el mateix reconeixement dins la UdG que els
investigadors actius a temps complet.
Valorar la possibilitat de contractar investigadors a temps parcial per permetre
la seva participació en projectes de recerca.
Habilitar la possibilitat de disposar de fins a dos anys de formació
subvencionada per assolir un determinat nivell d'anglès i per facilitar-ne
l'aprenentatge.
Elaborar un estudi de salut laboral dels llocs de treball del PDI i dotar aquest
dels mitjans necessaris perquè les condicions de treball siguin les idònies.
Promoure un pla de renovació d’ordinadors del PDI i del PAS, a semblança
dels plans de renovació d’ordinadors de les aules informàtiques, per aconseguir
preus més avantatjosos gràcies a l’economia d’escala.
Desplegar les figures de professor investigador per la UdG, tal com preveu la
Generalitat per als centres CERCA.
Facilitar al màxim possible i en el marc de la legislació del sistema universitari
català que el professorat a temps parcial gaudeixi de les mateixes condicions
de treball, formació i promoció que la resta de PDI.
Permetre una bestreta de fins al 100% d’una nòmina mensual a l’any, per a
personal permanent i no permanent, agilitzant la justificació.
Establir que en cas de malaltia de llarga durada o de permís de maternitat es
mantingui la condició d'investigador actiu, i a partir de la reincorporació
disposar d'un any addicional per posar al dia la recerca.
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El personal d’administració i serveis
Cal donar més responsabilitat a les unitats i autonomia als
treballadors. Amb una estructura de responsabilitat
distribuïda serem més eficients, reduirem els procediments i
el col·lectiu se sentirà més implicat en la institució.
Tenim al nostre abast l’autonomia universitària i les eines
suficients per dur a terme una política pròpia de personal
d’administració i serveis.
El personal d’administració i serveis (PAS) està format per personal funcionari,
personal laboral i personal d’altres administracions que presta servei a la universitat i
té encomanada la funció de suport, assistència i assessorament al govern de la
universitat en la gestió i l’administració de l’activitat acadèmica i en fer serveis
específics a la comunitat.
El col·lectiu del PAS també ha patit, com el del PDI, la reducció de l’autonomia
universitària. L’administració de l’Estat i del país controla la confecció del pressupost
limitant el capítol de personal. L’oferta pública ha estat quasi nul·la, no han sortit noves
places, limitant els moviments a promocions internes i fomentant els interinatges, i
s’han reduït molts dels drets que havia aconseguit el col·lectiu.
Certament, per al PAS s’apliquen també molts topalls i restriccions similars als que
s’han descrit en el capítol de PDI, que hem de denunciar i hem de treballar
intensament per erradicar-los. Ara bé, novament tenim prou autonomia per fer una
política específica per al personal d’administració i serveis i no podem dir que a la UdG
aquesta hagi anat, en tots els casos, en la bona direcció.
L’equip de govern actual ha reformat la relació de llocs de treball (RLT) unilateralment,
en molts casos sense negociació, en detriment dels centres docents i dels serveis
centrals, i ha prioritzat algunes estructures noves que no han tingut el suport necessari
ni en el Consell de Govern ni en el Consell Social de la Universitat, i en alguns casos
sense ni tan sols haver estat aprovades. Ha modificat algunes fitxes de les places
sense negociació. Ha homogeneïtzat places en base a una necessitat d’uniformitat
funcionarial que no cal en tots els casos, despersonalitzant-les i menyspreant la
formació que aporta en cada cas el col·lectiu. Ha incorporat a la RLT places de
contractats per projecte amb més de 3 anys de servei, acció que celebrem, però ha
minoritzat les places, vulnerant els drets dels treballadors, que ho han denunciat. La
reforma de la RLT ha comportat un conjunt de moviments de PAS per promoció
interna que no ha tingut en compte el bagatge del PAS en allò que suposa
d’experiència i professionalitat, sense incorporar programes de formació i de
conciliació, com han fet altres universitats.
Tenim al nostre abast l’autonomia universitària i les eines suficients per dur a terme
una política pròpia de personal d’administració i serveis. Ens cal estabilitzar tot el
col·lectiu del PAS que porta més anys de servei a la Universitat, garantint tots els llocs
de treball. Ens cal adequar la RLT a les necessitats reals de la Universitat, definint
clarament les funcions de cada plaça en un catàleg de llocs de treball, informant i
consensuant les reformes amb els representants del col·lectiu i els usuaris. Ens cal
augmentar les hores de formació del PAS garantint el dret universal a la formació del
personal permanent i interí segons les necessitats del servei. Ens convé aplicar
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mesures de conciliació i consolidar el teletreball com a eina imprescindible per
augmentar el benestar del col·lectiu i en conseqüència el rendiment del treball.
Definitivament, cal establir una carrera professional per al PAS, permetent la promoció
horitzontal en el lloc de treball mateix. Cal també estudiar mesures d’adaptació laboral
a les persones en edat propera a la jubilació.
També cal confiar més en la professionalitat del col·lectiu. Calen menys informes i
autoritzacions de Gerència per a qualsevol cosa, a vegades vulnerant fins i tot la
integritat de les persones, per exemple quan cal demanar una bestreta per arribar a
final de mes o per fer front a una despesa imprevista.
Cal donar més responsabilitat a les unitats i autonomia als treballadors. Amb una
estructura de responsabilitat distribuïda serem més eficients, reduirem els
procediments i el col·lectiu se sentirà més implicat en la institució. Només donant més
atribucions a tota l’estructura administrativa i de serveis, delegant les responsabilitats,
alineant les accions de govern i compartint els objectius, aconseguirem multiplicar els
resultats i fer que els canvis perdurin i es consolidin. Hem de creure en la institució,
acceptar el risc, saber que potser ens equivocarem. Però amb humilitat, reconeixent
l’error i aprenent-ne, el podrem esmenar i avançar com a universitat.
En definitiva, com amb el PDI, per fer front a aquests reptes és indispensable crear i
mantenir un entorn de confiança, còmode i il·lusionant, amb diàleg i compromís, amb
reconeixement i rendiment de comptes, on les regles siguin clares, transparents,
compartides i acceptades per tota la comunitat.

Propostes concretes













Defensar l’autonomia universitària i reclamar l’aixecament de les restriccions de
capítol 1.
Reclamar a la Generalitat que es pugui convocar oferta pública per a tot el PAS
que porti més de 3 anys de contracte temporal a temps complet a la UdG.
Donar importància a les persones i a la seva trajectòria, activant pàgines
personals en el directori de la UdG, a semblança del PDI.
Dotar de més responsabilitat i autonomia les unitats per aconseguir un major
grau d’eficiència, amb confiança i rendiment de comptes.
Donar més atribucions i capacitat de decisió als caps de servei, i al PAS en
general, fent-lo més participatiu i corresponsable de la gestió universitària.
Establir una carrera horitzontal del PAS en el lloc de treball mateix.
Procurar la integració laboral d'aquells treballadors i treballadores que per la
seva edat, pròxima a la jubilació, o pel seu estat de salut, requereixin que el
seu lloc de treball o les seves funcions s'adaptin a les seves circumstàncies
personals.
Establir reunions periòdiques de coordinació entre la Gerència de la Universitat
i els caps de servei i els administradors de les àrees d’estudi.
Dotar les unitats de responsabilitat en la gestió horària (eTempo) permetent
una major flexibilització horària, tendint a jornades més compactades i
assegurant la conciliació familiar, segons les necessitats del servei.
Reformar la RLT incorporant un catàleg de llocs de treball on es defineixen les
funcions de cada plaça, adequada als nous temps i consensuada amb els
representants dels treballadors.
Crear una bossa de PAS fix, formada i flexible, que pugui servir de reforç
puntual als serveis en puntes recurrents de feina i necessitats sobrevingudes,
en lloc de recórrer a contractes d’obra i servei temporals ocupats per personal
no format.
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Incrementar la formació fins a 90h/any, per a funcionaris i laborals, fixos i
interins, especialment en anglès i en eines ofimàtiques, en funció de les
necessitats del servei.
Habilitar la possibilitat de disposar de fins a dos anys de formació
subvencionada per assolir un determinat nivell d'anglès i per a facilitar-ne
l'aprenentatge.
Permetre una bestreta de fins al 100% d’una nòmina mensual a l’any, per a
personal fix i interí, agilitzant la justificació.
Reassignar els tècnics de pràctiques a les àrees d’estudi i incorporar tècnics
addicionals per cobrir totes les àrees.
Reestructurar la OITT amb el personal tècnic de projectes pertinent revertint
l’excessiva funcionarització recent.
Equiparar el nivell salarial dels tècnics de laboratori a tècnics informàtics.
Possibilitar l'accés per promoció de l'escala E a la C.
Incorporar tècnics de qualitat a les àrees d’estudi per ajudar en els processos
de qualitat de centre, de forma coordinada amb el Gabinet de Planificació i
Avaluació, i en el desplegament dels plans de millora.
Consolidar el teletreball amb una normativa pròpia i augmentar les hores de
teletreball de 7h fins a 12h, compatibilitzant-ho amb les necessitats del servei.
Augmentar les hores de conciliació, passant de 1 dia fins a les 30 h anuals,
sense necessitat de justificació, compatibilitzant-ho amb les necessitats del
servei.
Facilitar el gaudi de permisos i llicències sense sou a partir dels 5 anys
d’antiguitat.
Modificar el reglament d’accés a places de manera que s’acceptin com a
vàlides les proves superades en les mateixes convocatòries equivalents en
anys anteriors i si reuneixen les condicions legals.
Aprofitar l’experiència que té el PAS per beneficiar els estudiants via seminaris,
tallers i pràctiques externes en els serveis universitaris mateixos.
Implantar un pla d’acollida del PAS.
Elaborar un estudi de salut laboral dels llocs de treball del PAS i dotar aquest
dels mitjans necessaris perquè les condicions de treball siguin les idònies.
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La societat
La societat ha de ser un actor més de la comunitat
universitària.
Cal garantir la correcta i contínua promoció i difusió del
coneixement generat a la Universitat cap a la societat,
empreses i institucions del territori i alhora garantir que les
seves necessitats puguin ser satisfetes per la Universitat
mateixa.
La societat finança i nodreix la universitat i en contrapartida es beneficia tenint accés a
un coneixement de nivell superior que contribueix decididament a l’evolució de la
comunitat i a la seva dinamització sociocultural i socioeconòmica. Per aquests motius
la societat ha de ser un actor més de la comunitat universitària i en aquest suport mutu
el Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat.
La Universitat de Girona neix com una universitat territorial ubicada exclusivament a la
ciutat de Girona amb una especial influència a les comarques gironines i amb vocació
internacional. Aquests darrers 25 anys han contribuït a consolidar-la com una
universitat de prestigi a tots els nivells, amb una recerca excel·lent que transcendeix
més enllà de les fronteres. Que la universitat ha d’excel·lir a nivell internacional és obvi
i fonamental per al seu creixement en un món globalitzat i competitiu. Ara bé, la
Universitat de Girona té una responsabilitat territorial evident i no menyspreable.
La UdG, a banda dels centres adscrits, ha concentrat la seva presència al llarg del
territori en una xarxa de fins a trenta-una càtedres, algunes d’elles finançades per ens
locals. Altres universitats han optat per campus a les principals ciutats de les seves
àrees d’influència, que s’ajusten a les especificitats locals, però que també requereixen
d’un major finançament.
La Universitat de Girona ha concentrat els seus campus a la ciutat de Girona. Una
ciutat bonica i privilegiada situada al centre d’un dels territoris socioeconòmics i
culturals més dinàmics del país. Aquest és un model de ciutat-universitat que té els
seus referents a nivell estatal i internacional i que ha esdevingut un model d’èxit. Cal
perseverar per assolir i mantenir una bona i estreta aliança, continuada en el temps,
amb la ciutat de Girona, per avançar vers aquest model, el de ciutat-universitat, que
continua pendent. I també cal no oblidar la resta del territori garantint la nostra
presència, la correcta i contínua promoció i difusió del coneixement generat a la
Universitat cap a la societat, les empreses i institucions del territori i alhora garantir que
les seves necessitats puguin ser satisfetes per la Universitat mateixa.
En els darrers anys la UdG ha anat perdent influència territorial. Això es deu en part a
l’obertura de noves vies de comunicació, tals com l’eix transversal o el tren d’alta
velocitat, que fa que les distàncies s’escurcin. També, a una major presència d’altres
universitats i d’universitats a distància. Però, sobretot, a causa de la manca d’un pla
d’acció territorial que inclogui aliances estratègiques amb els ens locals.
La promoció i difusió del coneixement s’ha de realitzar a través d’un treball continuat
en xarxa amb els ens locals, amb l’organització de conferències, tallers i reunions de
treball, assegurant una presència continuada als municipis i als mitjans de
comunicació locals i nacionals. Alhora la Universitat ha de disposar d’agents proactius
que copsin les necessitats del territori i que les traslladin a la Universitat mateixa per
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instrumentalitzar la forma més correcta de satisfer-les. Aquesta tasca s’ha de fer en
col·laboració amb el Consell Social, ja que dins les seves funcions hi ha la de
col·laboració amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i els objectius del
planejament estratègic de la Universitat i la promoció de vincles de col·laboració mútua
entre la Universitat i les entitats socials representatives per crear xarxa. Aquesta xarxa
de relacions ha d’incloure totes les institucions: la Diputació, els ajuntaments i els
consells comarcals; les patronals, els sindicats, els col·legis professionals i les
cambres de comerç; les escoles de primària, de secundària i d’estudis superiors; els
patronats, les fundacions i les associacions; i, en definitiva, tots els agents del territori,
ja que amb tots ells es poden establir aliances de col·laboració que condueixin a una
major entesa i una millor promoció de la universitat.

Propostes concretes
















Creació de les carteres de Vicerectorat de Territori i Compromís Social i de
Vicerectorat de Comunicació i Relacions Exteriors, per recuperar la presència
de la UdG en el territori i el lideratge institucional que ha exercit.
Refer els ponts amb els patrons del Parc Científic i Tecnològic, recuperar
l’aliança i els compromisos institucionals, i tenir prevista una opció de compra
que garanteixi que la UdG sigui la beneficiària del Parc. Estudiar l’ampliació del
Parc amb cessions pactades amb la col·laboració de l’Ajuntament de Quart,
que garanteixi el possible creixement per fer front a les demandes del sector.
(Per la seva importància es justifica l’acció al final d’aquest apartat.)
Potenciar les càtedres i els actes institucionals en el territori per recuperar la
influència de la UdG, especialment en els municipis on s’ha perdut presència
en els darrers anys.
Signar un conveni amb l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt i la
Diputació de Girona per impulsar la marca Girona, ciutat universitària.
Crear la xarxa UdGInnova signant convenis de col·laboració amb els ens locals
per desenvolupar projectes de recerca, innovació, emprenedoria i transferència
del coneixement, fomentant la formació universitària dels seus ciutadans i
contribuint a la dinamització del territori.
Impulsar la Fundació Girona, Universitat i Futur amb la contractació de
promotors que dinamitzin la presència de la UdG al territori i ajudin els agents
innovadors (empreses, associacions, etc.) a detectar demandes ocultes,
necessitats i oportunitats i les canalitzin cap a la Universitat; alhora, que ajudin
els investigadors a transferir, preparant plans d’explotació i de disseminació de
la recerca cap al territori.
Coordinar els campus sectorials i el campus d’excel·lència amb iniciatives
verticals de docència, recerca i transferència del coneixement, i alhora
transversals d’organització i de presència en el territori i de relació amb el
sector socioeconòmic.
Establir acords amb els ens locals per desenvolupar activitats de promoció de
la Universitat en biblioteques, centres cívics i altres espais socials del territori.
Obrir sales educatives a ciutats del territori on poder seguir per
videoconferència les classes que s'imparteixen a la UdG de manera que faciliti
el seguiment de les titulacions a distància i la socialització del coneixement.
Millorar la coordinació entre el Consell Social -la representació de la societat en
el govern de la Universitat- i el Rectorat per impulsar interessos conjunts de la
ciutadania.
Promocionar que les pràctiques externes curriculars puguin desenvolupar-se
també mitjançant projectes de compromís social en el territori.
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Reactivar l’espai transfronterer de la UdG amb un agermanament amb la
Universitat de Perpinyà i amb el sud de França, per accedir a fons
transfronterers europeus.
Promoure l’OpenUdG també com a eina per dinamitzar la formació al llarg de la
vida.
Promoure que la Fundació UdG Innovació i Formació organitzi més cursos en
el territori.
Mantenir les adreces institucionals de tota la comunitat un cop completada
l’etapa a la universitat a través de les associacions UdGAlumni i Seguim Fent
UdG a partir de subscripcions gratuïtes i aprofitar aquesta riquesa per
promocionar la UdG.
Desenvolupar un directori ‘Qui és qui’ vinculat a les associacions UdGAlumni i
Seguim Fent UdG de manera que es preservi la memòria històrica de la
comunitat UdG.
Fomentar debats orientats a la ciutadania per aconseguir la seva implicació en
el projecte universitari; ser part en els debats socials organitzats per institucions
del territori.
Desenvolupar un pla de comunicació per fer arribar els resultats de recerca a la
societat.
Crear l’Observatori de la UdG, depenent del Consell Social, com a eina
d’anàlisi de les tendències nacionals i internacionals a nivell universitari i de
planificació d’objectius a mitjà i llarg termini, que transcendeixen l’actuació d’un
equip rectoral i que són fonamentals per definir l’estratègia d’universitat.

El parc científic i tecnològic
La situació en què es troba el Parc Científic i Tecnològic de la UdG mereix una secció
pròpia. La pregunta clau és: com s’ha arribat a aquesta situació? I la resposta és que
mai no hi ha hagut problemes fins que el govern de la Generalitat, i de retruc el de la
UdG, a través del patronat del Parc decideixen posposar el pagament dels deutes a
les administracions públiques.
Malgrat les diverses explicacions que ha donat l’actual rector, no es disposa
d’informació pública a la pàgina web del Parc ni de la UdG que ens permeti contrastar
opinions.
Durant l’any de preparació d’aquest programa hem pogut parlar amb els patrons i
n’hem extret una anàlisi de la situació, possiblement incompleta per la manca
d’informació, però que creiem que hem de fer arribar a tota la comunitat perquè
aquesta la tingui en consideració.
Un concurs de creditors, tot i que paralitza la generació d’interessos i costos financers
addicionals pels deutes vius i també el pagament immediat del deute, sí que comporta
d’altres riscos dels quals creiem que la UdG no ha estat prou conscient i que no foren
plenament acordats i compartits amb la resta de patrons:
a) Risc d’imatge i de reputació de la marca UdG-Parc perquè es vincula a
problemes de gestió i financers -‘el diner és covard’- amb l’impacte negatiu per
activar intangibles de marca o de signe distintiu de qualitat, amb la pèrdua de
capacitat d’accés al finançament universitat-empresa.
b) Risc mediàtic negatiu perquè el focus d’atenció és el judicial i l’administrador
concursal i no l’activitat científica pròpia del Parc. Impacte negatiu que
contamina tota la resta de productes que ofereix la UdG, ja que la societat
vincula el Parc directament a la Universitat.
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c) Risc de viabilitat a futur de l’activitat del Parc perquè la seva continuïtat
dependrà de decisions externes de tercers, especialment de l’administrador
concursal i del jutge.
d) Risc per als propietaris del deute de no cobrar el deute viu, o de cobrar-lo amb
retard segons l’import liquidatiu i el repartiment entre els creditors, amb la
consegüent pèrdua de confiança d’aquests propietaris cap a la UdG. Els
propietaris del deute són actors amb els quals la UdG té molts interessos:
o Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) (25,72M€) per
crèdits vius ("parquetazos"),
o Altres ministeris (2M€) per deutes vius,
o Agencia Tributària (0,24M€) per ajornament de pagaments,
o Ajuntament de Girona (2,3M€) per deutes vius,
o Generalitat de Catalunya (0,89M€),
o Pool bancari (Caixabank, Santander, BBVA, Bankia) (10,4 M€) amb
l’edifici Centre d’Empreses com a garantia; i
o 0,8M€ de deutes privats,
que fan un total de 42,3M€ de deute viu en el moment de la petició de concurs.
e) Risc per al Parc-UdG, que ha invertit recursos i temps en un projecte en
liquidació que es pot quedar un tercer per pocs diners i amb criteris nous i
política científica desvinculada de la UdG i que pot forçar la UdG a una política
de lloguers abusiva per intentar recuperar part de la inversió.
f) Risc per al Parc-UdG i per a la mateixa UdG de rebre sancions de l’Estat, com
podria ser la limitació d’accés a determinades convocatòries públiques.
La proposta del conveni elevat pel Parc-UdG a la junta de creditors contemplava pagar
els 42,3M€ de deute viu de la manera següent:
I.

II.

III.
IV.

10,4M€ de deute privat garantit amb l’edifici Centre d’Empreses, refinançar-lo
com un préstec fins al 2049 (33 anys) i a un tipus d’interès de l'1,5%, cosa que
el pool bancari acceptava.
14,1M€ de deute públic vençut o garantit, refinançar-lo a 17 anys a un tipus
d’interès de l'1% i garantia hipotecària dels edificis Jaume Casademont, Narcís
Monturiol i CENTA, més possibilitat garantida d’amortització anticipada a partir
de la venda de l’edifici ICRA per 4,9M€.
Quitança del 45% del deute públic i privat restant (17,8M€) i pagament creixent
a 10 anys sense interès.
Contribució dels patrons amb aportacions de fins a 11,3M€.

Els apartats II i III no van ser mai acceptats per l’Estat, malgrat les informacions que
circulaven en sentit contrari. Desprès de diverses negociacions, i fins a tres reunions
entre juliol de 2016 i març del 2017, es va constatar amb una votació final negativa a la
darrera junta. D’aquesta manera es van confirmar els temors de molts membres de la
comunitat universitària, en contra d'allò que havia pronosticat el rector durant aquell
període, i finalment no es va poder evitar entrar en liquidació.
El pla de liquidació se centra bàsicament en demanar al jutge la forma preferida
d’alienació del patrimoni del Parc-UdG. La demanda de l’administrador concursal és
que la preferència de venda patrimonial sigui directa i unitària:



Venda directa perquè permet interactuar amb el comprador i es poden fer
auditories que justifiquin el valor material.
Venda unitària de tot el Parc-UdG per unitat de l’objecte de l’activitat, recursos
humans i connexions entre edificis.
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Contemplant quatre fases:
1. Mètode de venda directa i unitària, com un únic lot.
2. Si no, s’ofereix fer 3 lots (Centre d’Empreses-Jaume Casademont-CENTA,
ICRA, Narcís Monturiol), amb preferència per venda directa.
3. Si no, s’ofereix fer 5 lots (1 per cada edifici) amb preferència per venda directa;
si no, subhasta.
4. Si no, reversió a la UdG.
El valor de reemplaçament net (valor de construcció menys amortitzacions) que
determina l’administrador concursal pel Parc-UdG es de 42,1M€, amb un preu mínim
acceptable per a no reversió a la UdG de 10,2M€, preu molt inferior al valor de mercat i
per tant previsiblement molt llaminer pels inversors.
El calendari de liquidació acostuma a tenir un termini màxim d’1 any, amb certa
flexibilitat.
En la liquidació caldrà tenir present la posició de la UdG. La UdG és propietària del sòl
i de part dels edificis, però també té en dació en pagament per compensació de
"parquetazos" i FEDER part d’aquests edificis, dels quals era beneficiària i que havia
cedit al Parc-UdG (35,46% de l’ICRA, 68,33% del Jaume Casademont i 63,58% del
CENTA).
Per part de l’Estat es poden esperar fins a 3 possibles estratègies:
1. L’Estat actua com a actor únic, en solitari o amb una figura jurídica amb altres
creditors, i presenta una oferta de l’import del deute viu i es presenta com a
"salvador" del Parc-UdG, acceptant la dació en pagament com la resta de
creditors.
2. L’Estat actua com a diferents actors: a) AEAT-Hisenda reclama quedar-se la
part proporcional dels embargaments i crèdits amb privilegi especial, sobretot
en edificis compartits amb la UdG, per vendre en un futur; b) El MINECO no fa
oferta i per tant queda a l’espera que hi hagi un comprador, amb el risc que la
resta de parcs de l’Estat ho vegin com una forma de reunir el deute.
3. L’Estat actua com a actor únic i no presenta oferta a l’espera que hi hagi un
comprador, però sanciona el Parc-UdG limitant el seu accés a ajuts i
convocatòries públiques.
Tenim elements en la forma d’actuar de l’Estat que fan pensar que la segona
estratègia sembli la més plausible. Amb la primera estratègia l’Estat continua sense
cobrar cap retorn, i tot i que tant la segona com la tercera inclouen una quitança
implícita (diferència entre deute viu i preu compra subhasta), aquesta quitança és més
incontrolada en la tercera opció que en la segona perquè l’actuació d’Hisenda
segurament impliqui que el comprador abans parli amb el MINECO, a més que
Hisenda es garanteixi el privilegi especial en espècie.
La posició de l’actual rector és que la UdG no cal que faci res, doncs s’arribarà a la
reversió a la UdG sense que l’Estat ni cap comprador, públic o privat, estigui interessat
en comprar el Parc. N’està tan convençut que fins i tot ha destinat la reserva que havia
fet la UdG de 5M€ a diversos programes d’ajudes. Malgrat tot, desprès d’investigar a
fons hem sabut que el mínim exigible per l’administrador concursal és de tan sols
10,2M€ per la totalitat, o parts proporcionals per varis dels 5 lots.
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Per la importància del Parc per la UdG, l’opció de de no fer res és massa arriscada.
Per això creiem que cal tenir presents tots els possibles escenaris i és imprescindible
recuperar el diàleg i el consens amb les institucions. Creiem que urgeix que la UdG
convoqui els patrons del Parc-UdG i asseguri els compromisos inicials a què havien
arribat els patrons d’aportar 11,3M€. Creiem imprescindible que la UdG s’assessori per
trobar una solució de compra, liderant i conduint els patrons, fent ús de l’aliança
estratègica que és el Parc per al territori, i que s'assessori de les conseqüències per a
aquest, per als patrons i per a la UdG mateixa, si finalment el Parc passa a mans d’un
tercer que imposa criteris nous i una política científica desvinculada de la UdG.
Si, per contra, el Parc reverteixi a la UdG sense que es presenti cap comprador,
solució més que desitjada, tota aquesta feina no haurà estat en va. Si es dóna aquesta
situació, la UdG segurament s'haurà de fer càrrec del deute privat (10,4M€) i hauríem
de valorar quina part pot ser assumida pels patrons i, en qualsevol cas, ens cal
recuperar la confiança en les institucions perquè només arribarem a l'èxit si treballem
en xarxa i ens necessitem per impulsar el Parc en el territori.
Un cop recuperat el Parc ens convindria definir un pla estratègic amb els agents del
territori i iniciar una campanya de promoció per divulgar-lo. Els serveis que ofereix el
Parc encara són poc coneguts per les empreses innovadores del país. També
necessitem un projecte de creixement d'espais, ja que l'ocupació es troba propera al
100%, però alhora promoure que les empreses un cop assoleixen una dimensió i una
fortalesa determinada puguin sortir de la incubadora i així establir una renovació
d'espais, per evitar entrar en decadència. També necessitem, i aquest ha de ser un
dels puntals, reduir el model actual de lloguer d'espais a qualsevol empresa, sigui
quina sigui, fins i tot sense importar si innoven o col·laboren amb la UdG; i establir
progressivament un model encarat a projectes que ens permeti captar finançament,
captar empreses que col·laborin intensament amb la UdG, i generar valor afegit i
serveis innovadors a les empreses i als grups de recerca de la universitat. El Parc ha
de ser una eina que estimuli la innovació, la creació d'empreses, la recerca aplicada i
la seva transferència al sector i, en definitiva, la dinamització del teixit socioeconòmic.
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