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I. OBSERVACIONS PRÈVIES 
 

IMATGE EXTERNA.- La Universitat de Barcelona està ben situada en el conjunt de 

les universitats públiques catalanes i espanyoles, ocupant en diverses 

classificacions el primer lloc. La UB té un reconeixement a Europa per la seva 

recerca i pel fet de pertànyer a la LEHRU. Però malgrat el nostre grau 

d´excel·lència no aconseguim entrar dins de les 100 millors universitats del món. 

Alhora, hem d´estar alertes respecte del fet, segons l´U-ranking, que estaríem 

iniciant un descens en l´índex internacional d´universitats, per sota d´altres 

centres del nostre entorn. El nou rectorat ha d´ajudar a redreçar aquesta 

situació.  

Un segon problema és que, tot i el seu lloc preeminent, la UB no té el merescut 

suport de l´Administració i del sistema universitari català i espanyol. Ser-hi més 

visibles i reivindicatius és un dels nostres reptes actuals. Tenim un pes específic 

no prou reconegut pel sistema, a causa d´una certa manca de definició i de 

presència pública. Hem de fer veure millor quin és el nostre model d`universitat. 

Un tercer problema entorn la posició de la UB és el relatiu a la seva imatge social. 

Tot i estar al servei de la societat, no acabem de connectar-hi. Ens manca més 

connexió amb la societat civil i els seus nuclis més actius i sensibles. El Consell 

Social té aquí un gran paper a desenvolupar. En el mateix sentit, hem de millorar 

en comunicació i publicitat. Altres universitats del nostre entorn ho saben fer 

millor. Tenim, però, una bona base per continuar oferint programes acadèmics 

de gran interès, una recerca d´excel·lència, comprometre´ns en els debats de 

fons de la ciència i la cultura, i incrementar la nostra implicació en les necessitats 

socials més evidents. Però aquesta potencialitat es veu ara per ara limitada per 

la nostra “manca de relat” respecte d´allò que som i allò que oferim. I també per 

algunes inèrcies interiors, que ens aïllen de l´exterior. 

REALITAT INTERNA.- Malgrat els aspectes esmentats, i les limitacions a causa de 

la recessió econòmica, la Universitat de Barcelona manté el seu prestigi i ofereix 

uns resultats acadèmics molt satisfactoris. En comparació amb les universitats 

estrangeres, amb molts més recursos i poder d´atracció, la nostra, tot i la 

inferioritat de mitjans, aporta un nivell de producció i qualitat destacable, 

gràcies a la vàlua i l´esforç dels seus col·lectius: acadèmics, personal 

d´administració i serveis, i estudiants. Una prova d´això és l´avaluació externa 

positiva dels nostres graus i màsters. Gràcies a aquest balanç satisfactori, podem 

sentir-nos orgullosos de pertànyer a la UB, refermar el nostre compromís amb 

ella i vèncer els senyals actuals de desànim. 

 La nostra principal inèrcia no és negativa, sinó positiva. És el treball 

responsable i vocacional que constatem al si d´aquesta universitat. També cal 
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destacar el respecte des de dins vers la institució, així com la contribució dels 

diferents col·lectius en les tasques de representació, direcció i gestió. Gràcies a 

aquesta dinàmica constructiva podem encarar bé, malgrat els entrebancs d´una 

organització tan gran, els més apressants problemes que tenim plantejats: la 

reforma d´estructures, el relleu generacional i la promoció de PDI i PAS, la 

configuració de les plantilles professionals, les facilitats per a l´accés i 

permanència dels estudiants, l´oferta d´estudis, l´aplicabilitat de la reforma del 

grau, la millora del finançament i la reducció del dèficit acumulat.  

 En qualsevol cas, hem de tenir en compte que els efectes de la recessió 

econòmica continuaran notant-se aquests propers anys. Però, també, que tot 

allò que no pugui ser resolt en termes materials haurà de ser-ho en els de 

transparència, participació i creació d´unes millors condicions i estímuls de 

treball. Perquè, a la universitat, un entorn organitzatiu i humà favorable és tan 

important com el necessari suport material. A diferència de moltes 

organitzacions privades, la universitat pública té les condicions per assolir aquest 

desitjable clima interior. 
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II. VISIÓ I MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

Alguns problemes de la UB, com els ja esmentats, provenen més de la seva 

“visió” que de la seva “missió”. Tenim un acompliment satisfactori dels objectius 

acadèmics concrets. Però no tant de l´horitzó acadèmic general.  

Pel que fa a la missió:  Què som? La Universitat de Barcelona, fundada 

l’any 1450, és una institució d´educació superior de caràcter públic i règim 

autònom, arrelada a la ciutat, al país i amb una projecció internacional. La 

Universitat de Barcelona centra la seva activitat acadèmica en l´ensenyament, la 

recerca i la transferència del coneixement, posats al servei dels seus estudiants, 

de la societat catalana i del món. 

Què fem? La Universitat de Barcelona és una organització professional 

del coneixement integrada per persones que es dediquen a la preservació, 

generació, transferència i difusió del coneixement científic, humanístic i artístic. 

Els mitjans institucionals de la seva activitat acadèmica són l´ensenyament, la 

recerca i la transferència del coneixement.  

Pel que fa a la visió: aspirem, en conjunt, a l´excel·lència, i en determinats 

àmbits ho aconseguim. Però ens cal millorar la visió de conjunt sobre el paper 

que ha de tenir avui la universitat pública i de qualitat, i en particular la nostra. 

Observadors externs reconeixen els nostres bons resultats, però destaquen que, 

malgrat la dimensió i la història de la UB, no acabem de definir la nostra imatge 

en el panorama internacional i fins nacional. Cal, per començar, millorar la 

relació de la UB amb els mitjans, perquè els signes d´identitat i la comunicació 

juguen un paper determinant en la nostra projecció exterior. Les mancances 

actuals explicarien la força insuficient de la UB pel que fa a l´atracció de talent, 

la incorporació d´alumnat estranger i l´obtenció de més recursos econòmics, 

públics i privats. 

Vivim en una època de grans canvis i, per tant, de possibilitats de 

renovació. La Universitat de Barcelona té l´oportunitat de redefinir el seu 

projecte i proposar nous continguts i formes de servei a la societat mitjançant el 

coneixement. Hem de viure en clau d´iniciativa i futur, no de crisi i resignació. La 

universitat no sols fa recerca, docència i transferència: és i ha de ser un espai 

públic de reflexió. La missió del coneixement és inseparable de la del pensament. 

Cal, doncs, que definim millor allò que som i quins són els nostres valors. Les 

millors universitats ho fan insistentment visible. El segell “Universitat de 

Barcelona” manté el seu prestigi, però ens resta encara treballar en identitat 

institucional i presència pública. Per tal de fer-ho, i millorar així les nostres cotes 

acadèmiques, és important tenir clar: 
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Què volem? La Universitat de Barcelona té l´objectiu de formar persones, 

professionals i ciutadans i ciutadanes, capaços d´entendre, transformar i millorar 

el nostre món, amb la promoció del coneixement en tots els seus vessants, la 

reflexió i el debat, i la defensa dels valors humans universals. Aquest és el nostre 

compromís, sense excepció de cap àmbit d´estudi ni d´organització.  

Els nostres valors. Els valors que orienten la Universitat de Barcelona són 

la llibertat –com proclama el seu lema històric–, el valor i respecte a la persona, 

la participació, el servei i el compromís socials, l´excel·lència acadèmica, el sentit 

crític, la fidelitat al país i a la ciutat, i la vocació internacional. Hem de fer de la 

promoció i garantia d´aquests valors una característica essencial del segell 

“Universitat de Barcelona”.   
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III. RESUM DELS PUNTS BÀSICS DE LA CANDIDATURA 
 

 

1. COMPROMÍS SOCIAL 
 

1.1 La universitat pública fa front aquests anys a la mercantilització del 

coneixement. Però nosaltres no ens conformem amb adquirir competències, 

facilitar l´ocupabilitat i treballar pel rendiment econòmic de la docència i la 

recerca. La universitat pública ha de vetllar pel valor mateix de la universitat.  

Preparem professionals, però sobretot persones. Per això defensem 

fermament la Universitat de Barcelona com a universitat pública, al costat de la 

societat catalana i de les seves institucions democràtiques. Però, al mateix 

temps, hem de fer valer aquesta condició i aquest servei a l´hora de reclamar els 

nostres drets, necessitats i objectius institucionals com a primera universitat 

pública del país. Només si es creu a fons en la universitat pública es pot actuar 

per millorar-la.  

1.2  La Universitat de Barcelona ha de fer patent el seu esforç d´ajustament a les 

noves exigències de l´entorn global (restricció pressupostària, convergència 

europea, conversió tecnològica), sense que aquest esforç hagi devaluat ni la seva 

imatge ni els seus resultats acadèmics essencials. Però hem d´interpretar la crisi 

econòmica i els seus efectes com una oportunitat per revisar i créixer en tota la 

nostra potencialitat humana i acadèmica.     

1.3  La universitat no és “nostra”: ni individualment, ni de cap grup. Tampoc no 

és de l´Administració. És de la societat, a qui ens devem. Tot el que fem o deixem 

de fer ens compromet davant d´ella. De vegades, l´ús del discurs de la 

“governança”, l´”excel·lència”, la “competitivitat”, la “innovació” o 

l´”emprenedoria”, tot i referir-se a qüestions clau, oblida l´arrelat i necessari 

compromís social de la UB com a universitat pública i catalana. Hi ha, arreu, un 

deteriorament de la confiança en la funció pública, per la qual cosa hem de 

refermar aquest compromís amb la societat. 

1.4  Formem professionals, però també persones i ciutadans i ciutadanes. Per 

això, ens hem de fer  més presents davant la societat, les seves inquietuds i 

necessitats. Ens manca més projecció de la nostra aportació a la cultura, tant 

científica com humanística i social, per tal que el valor de la UB sigui ben 

percebut en el conjunt de la ciutat, el país i en el pla internacional.  

1.5  Som solidaris amb la resta d´universitats públiques catalanes. Però al mateix 

temps hem de reclamar una major participació i tenir un paper més clar i actiu 

en la definició de la política universitària a Catalunya. En paral·lel a això, és 
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necessari ser més presents i col·laboradors amb els centres d´ensenyament 

secundari i batxillerat, d´on sorgiran els nostres futurs estudiants. Cal, en suma, 

guanyar en visibilitat i impacte a la societat i l´Administració. Aquesta hauria de 

comptar més amb la Universitat de Barcelona per a les tasques d´assessorament, 

planificació i govern. Encara no estem prou representats i hem de lluitar per ser-

hi.   

1.6 Pel seu pes específic, la Universitat de Barcelona, juntament amb la resta 

d´universitats catalanes, ha de tenir un paper més proactiu en els debats i les 

decisions sobre política universitària de l´àmbit espanyol i europeu; 

especialment, a través de la CRUE, la LERU i l´Associació Europea d´Universitats.   

1.7  Enfront dels qui voldrien la privatització de la universitat pública, afirmem la 

nostra plena capacitat per al bon govern i el bon funcionament acadèmic i 

administratiu de la institució, comptant també amb el suport del Consell Social. 

La universitat pública ha de frenar les inèrcies burocràtiques i corporativistes 

internes, les quals representen un obstacle per al seu bon govern, funcionament 

i sostenibilitat. La UB ha de vèncer aquestes inèrcies si vol arribar a ser un 

campus internacional d´excel·lència. 

1.8  La Universitat de Barcelona no és una empresa ni una nova “indústria del 

coneixement”. Refusem el model de la universitat tecnocràtica, jerarquitzada i 

gerencial, on els mitjans són transformats en fins. Tan importants com 

l´excel·lència i la bona gestió són les persones i la qualitat del seu entorn de 

treball, quelcom indispensable per obtenir els millors resultats generals. La 

universitat és la seva gent i el sentiment d´aquesta de pertànyer a un projecte 

compartit. Tenint en compte això, i entre altres mesures, el PDI i el PAS que 

acaben la seva carrera a la UB han de merèixer, per part d´aquesta, un especial 

reconeixement i agraïment pel treball realitzat.  

1.9  Cal refermar el Consell Social com un òrgan que recull i esperona el suport 

real de la societat i el món productiu. Si estem al servei de la societat, necessitem 

també el suport actiu d´aquesta. El Consell Social té un paper clau que no podem 

oblidar.   

1.10  Com a universitat pública i arrelada al país, assumim, al costat de la missió 

acadèmica, la funció de promoure la cohesió i el desenvolupament cultural, social 

i econòmic de la societat. La contribució més gran d´una universitat a la societat 

no és adaptar-s´hi, sinó ajudar a transformar-la. 

 

2. DIGNITAT INSTITUCIONAL 

 

2.1  El sistema universitari català es troba en inferioritat respecte de l´europeu 

en factors clau com la inversió en educació superior, recerca i desenvolupament, 

en la despesa per estudiant, o en la proporció entre el nombre d´estudiants i de 
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professors. Alhora s´observa una creixent tendència centralitzadora de 

l´Administració a ocupar àrees de gestió i decisió acadèmiques que són pròpies 

de les universitats. 

2.2  En ús de la seva autonomia, la Universitat de Barcelona ha de manifestar 

una actitud crítica i ferma davant de totes aquelles accions o pressions, vinguin 

de l´àmbit públic o del privat, que limitin els seus recursos, la seva esfera de 

decisió, o que posin en entredit la seva imatge i prestigi com a institució pública 

centenària d´educació superior. 

2.3  La Universitat de Barcelona té una dignitat institucional que ha de defensar 

en tot moment i situació. Hem d´impedir que les nostres actuacions o les 

d´agents exteriors vulnerin aquest valor acadèmic essencial. La dignitat inclou el 

respecte i el reconeixement de les persones, així com la funció i els mèrits del 

PDI, el PAS i els estudiants.     

2.4  El valor de la dignitat institucional és inseparable del principi d´autonomia 

sobre el qual es regeix estatutàriament la UB. “Libertas perfundet omnia luce”, 

diu el nostre lema. Tot i la supeditació, com a universitat pública, a 

l´Administració, gaudim d´una àmplia autonomia acadèmica, organitzativa i 

administrativa, i en importants aspectes també financera. Hem de preservar-la, 

especialment en els camps de la planificació docent, política de recerca, selecció 

del professorat i accés i permanència dels estudiants.  

2.5  La defensa de la nostra autonomia s´ha de fer en cooperació i solidaritat amb 

els centres del sistema universitari català. Amb tot, aquest nexe no ha de suposar 

una concepció centralista o jeràrquica de la política universitària nacional.   

2.6  Defensem el Claustre universitari i el sistema d´elecció democràtica dels 

representants i càrrecs acadèmics  com a expressió i garantia del nostre dret a 

la llibertat acadèmica i a l´autogovern. Un funcionament responsable del 

claustre i dels òrgans i càrrecs de govern és condició i senyal, alhora, de la 

fortalesa de la nostra universitat. 

2.7  La credibilitat dels nostres valors institucionals depèn, en última instància, 

de les persones que integrem la comunitat universitària. La qualitat acadèmica i 

l´excel·lència individual no depenen tant dels òrgans i els recursos de la institució 

com de la implicació i l´esforç de cadascú en la tasca professional, la participació 

en la vida acadèmica i el sentit de pertinença a la universitat. Tan dolent és el 

sentit patrimonialista de la institució (“la universitat és meva/nostra”) com el 

sentit instrumentalista de la mateixa: la universitat com a simple marc de 

realització dels interessos propis. Per contra, la Universitat de Barcelona té el 

deure de fomentar l´activitat universitària com un projecte compartit, procurant 

oferir els mitjans i els estímuls per assolir-ho. 

2.8  L´autoestima de la comunitat universitària és inseparable del fet del seu 

autoconeixement. Hem de conèixer millor l´estructura i funcions del nostre 
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servei, quins són els punts forts i els punts febles d´aquest, i en la mesura del 

possible, quines són les persones i els equips de treball més propers o 

relacionats amb l´activitat de cadascú. La universitat, per la seva banda, ha de 

facilitar el mutu coneixement i la cooperació entre els seus membres. 

2.9  En virtut de l´autonomia, i en defensa de la seva dignitat, la Universitat de 

Barcelona té el dret a decidir el seu model de política universitària, les seves 

estratègies i les accions universitàries a seguir. Les normes i els reglaments són 

necessaris, però no poden menystenir el fet de decidir. No som només un 

organisme de servei i gestió, sinó de transformació de la societat a través del 

coneixement i de la formació de les persones. Per satisfer la nostra missió, 

centrada en una política universitària pròpia, cal que puguem decidir i que 

prenguem decisions constantment. Per començar, en allò que compromet més 

el nostre futur immediat: la selecció i promoció del personal acadèmic.          

2.10  Les bones decisions són les que es prenen amb responsabilitat. Sense 

aquesta, les accions i els seus resultats són dolents. La contrapartida de 

l´autonomia i del dret a decidir és assumir la responsabilitat en tot allò que 

decidim. Això implica el deure de transparència i retiment de comptes de la 

institució. Però també, per part d´aquesta, el reconeixement de la tasca i la 

responsabilitat de cadascú.  

   

3. PER UNA POLÍTICA DE PDI CLARA I COHERENT 

 

3.1  No hi ha cap altra cosa més important en una universitat de prestigi que el 

seu model de professorat. La Universitat de Barcelona té en el seu personal 

acadèmic –docent i investigador– el factor determinant dels seus continguts 

acadèmics generals. Constatem, però, que en els darrers anys estem patint 

profunds canvis (reducció de plantilles, fre de la promoció i estabilització, 

abandonaments, creixent precarietat) en la composició i els nivells d´activitat del 

personal acadèmic.  

Aquests canvis afecten la nostra força i ritme de treball, els incentius i les 

legítimes expectatives. Però afecten, també, la qualitat del treball. Des del 2008, 

el nombre d´altes d´associats duplica el de baixes de personal permanent. Cal 

aturar aquesta deriva, en gran part deguda a la recessió econòmica, i revertir la 

tendència amb una política de personal acadèmic clara, coherent i aplicada amb 

criteris de transparència, mantenint la proporcionalitat entre places de 

funcionari i de contractat. Entre les primeres preocupacions del nou equip de 

direcció hi figurarà la voluntat de donar una sortida digna a l´actual situació de 

precarietat de gran part del professorat associat. 

3.2  El primer i més gran problema que tenim plantejat és la dificultat d´accés 

del personal més jove a la plantilla de docents i investigadors, amb l´envelliment 
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resultant del conjunt del nostre personal acadèmic. El nou equip rectoral, amb 

la col·laboració de la Junta del PDI i dels sindicats, ha de fer tot el possible per 

facilitar el necessari relleu generacional del PDI i recobrar, amb candidats 

suficientment preparats, la força i les iniciatives que estem perdent en els 

darrers anys. Cal treballar per una universitat amb visió realista, però també de 

futur, fixant sense demora una agenda intergeneracional pròpia per a tots els 

seus col·lectius, àmbits i activitats, incloent la del relleu i promoció del PDI, en 

atenció a les àrees acadèmiques prioritàries i segons el model d´universitat que 

volem.  

3.3  En aquest recanvi generacional es fa necessari definir i aplicar dos elements 

clau: la fixació de la carrera acadèmica, on s´especifiquin els nivells i les funcions 

per completar-la, i d´uns criteris institucionals fixes per a la selecció del personal 

acadèmic. Els actuals trets d´indefinició, acompanyats de la minva d´oportunitats 

professionals, estan provocant, a part d´una degradació de les condicions de la 

docència, una preocupant pèrdua d´atracció dels joves doctorands i doctors vers 

la carrera acadèmica i el treball a la universitat, en docència i/o recerca.  

 Es treballarà amb la Junta del PDI i els sindicats per a l´estabilització i 

promoció del PDI, mantenint la nostra posició com a UB i atenent criteris de rigor 

i qualitat. Alhora, la universitat ha d´ajudar el PDI en els processos d´acreditació, 

reconeixement de sexennis, etc., amb el necessari assessorament i suport tècnic 

per a l´eficàcia d´aquests tràmits. També ha de fer veure, i recolzar, la 

conveniència de participar de la doble via –AQU i ANECA– d´acreditació 

acadèmica.     

3.4  No ens hem de conformar amb la posició actual: hem de formar part de les 

principals universitats europees. Així, i pel que fa a la selecció del professorat i 

personal investigador, hem de reivindicar l´autonomia i els interessos tant 

genèrics com específics de la nostra universitat. La reposició del professorat ha 

de tornar a les universitats i estar vinculada a una Relació de Llocs de Treballs, 

en la qual es contempli el perfil funcionariat. En aquest sentit, s´hauran de 

combinar les propostes dels departaments, com a òrgans responsables de la 

docència i la recerca, amb els ineludibles criteris estratègics de la Universitat, el 

primer dels quals és assegurar la qualitat del nostre treball acadèmic.  

3.5  La política de selecció del personal acadèmic requereix fer passos endavant 

en la reorganització de l´oferta docent (graus i especialment màsters) i en 

l´atracció de talent. Per millorar la nostra oferta i posició en el conjunt 

d´universitats, i el servei, així, a la societat catalana, hem d´anar transformant 

els models de selecció interna vers els de selecció oberta, en què puguin 

participar tant els millors candidats de fora com els millors de dins de la 

universitat. Aquesta incorporació de docents i investigadors competitius 

requereix, alhora, una cultura acadèmica centrada en les necessitats reals de 

docència i recerca, la proporcionalitat entre força docent i càrrega docent, la 

concreció dels perfils acadèmics, la vàlua de les candidatures –inclosa la 
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contrastació de les capacitats docents–, i les estratègies de la Universitat i dels 

seus centres i departaments. Cal tenir en compte que l´atracció de talent es fa a 

través d´aquests mitjans de selecció, però també gràcies al prestigi de la 

universitat i al seu ambient de treball. 

 No menys important és ajudar a la internacionalització del nostre PDI, 

desvetllant l´interès pel contacte extern i facilitant la informació i els mitjans 

indispensables per al treball en o amb les universitats estrangeres. Aquesta 

internacionalització haurà de ser contemplada, segons el marc de l´acció, com 

un mèrit de docència o de recerca.      

3.6 La precarietat i la indefinició de les polítiques de personal acadèmic 

perjudiquen l´activitat docent i fins la seva qualitat, malgrat els actuals esforços 

en matèria d´innovació docent. Per això cal una redefinició del PDA i subratllar 

la importància de la docència, tant primordial com la recerca. Per la qual cosa 

considerem també indispensable augmentar els recursos i les facilitats per a la 

innovació docent, al mateix temps que s´estudiarà l´aplicació d´incentius 

econòmics per a la docència. Altrament, es perd en atracció formativa i 

contribuïm a crear un buit entre la universitat pública i la privada, en clar benefici 

d´aquesta. Alhora, cal recordar que sense una bona docència no es crea en 

l´alumnat l´interès per la recerca. I que és als departaments, sobretot, on es 

formen els investigadors. El talent investigador va unit a la qualitat docent. 

El professorat no som mers “instructors”. Acompanyem l´estudiant en el seu 

aprenentatge, mentre ens constituïm com a agents responsables de la 

transmissió i transformació del coneixement. Això fa que hi hagi poques 

professions tan dependents d´una avaluació constant com la del professorat 

universitari, i la Universitat de Barcelona no pot ser una excepció. Cal treballar 

perquè aquesta avaluació, tant docent com investigadora, sigui universal i 

indispensable, estigui ben feta, i tingui un valor formatiu, no tan sols acreditatiu. 

S´ha de recordar aquí la funció especialment dels departaments i dels consells 

d´estudis en l´anàlisi i la valoració dels resultats acadèmics. Treballarem, així, 

perquè els sistemes d´avaluació siguin accessibles, ponderats i resolutius. 

Actualment, però, formen part d´un procés burocràtic poc eficient.  

3.7  Parem atenció al Pla de Dedicació del personal acadèmic. És una eina útil i 

necessària, però exigeix anar més enllà de la seva utilitat institucional. Cal que el 

PDA sigui aplicat de manera que hi quedin reflectides totes les activitats 

acadèmiques reals del PDI i sigui una font d´informació i incentius que faciliti la 

intensificació voluntària de cada acadèmic en docència o en recerca. Hem 

d´evitar que el fet de dedicar-se més a la recerca sigui tingut com un valor 

acadèmic superior al de la bona docència. S´ha de recuperar la valoració de la 

qualitat docent.  

3.8  La plena i eficient dedicació a la docència i la recerca demana un ús 

proporcionat de la gestió informàtica i evitar qualsevol deriva cap a la 
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burocratització. D´una banda, són cada vegada més les facetes de coordinació, 

gestió i tramitació que requereixen una sobrecàrrega horària i d´esforç per part 

del professorat i els investigadors. Per a molts, aquest és un factor desmotivador 

de la seva tasca, que és acadèmica, no administrativa. D´altra banda, l´excés de 

normativa en l´avaluació de la qualitat i en les acreditacions comporta un grau 

d´accions innecessari i igualment desincentivador del treball acadèmic. 

3.9  La Universitat de Barcelona necessita millorar en aspectes estretament 

lligats a les condicions de treball del PDI, com és, en primer lloc, la política de 

gènere, amb especial atenció als drets i les oportunitats de la dona, encara en 

minoria respecte dels homes, i la conciliació entre la dedicació professional i la 

vida familiar. Tractarem, en aquest sentit, de fer possible l´establiment d´una 

escola bressol per als fills de PDI i PAS. Afavorirem programes i activitats, a 

iniciativa de qualsevol dels nostres col·lectius, que reivindiquin la igualtat de 

drets, oportunitats i tractament entre dones i homes a la nostra universitat. Hem 

donat suport històricament al moviment feminista i continuarem en la lluita pels 

drets de les dones. No tolerarem conductes sexistes, l´assetjament sexual, ni la 

discriminació personal o professional per motiu de sexe o gènere.       

3.10  La valoració institucional del treball acadèmic és insuficient si no 

s´acompanya al mateix temps de la valoració per part de cadascú del seu propi 

treball i del seu entorn de treball. Hem de començar per admetre que no som 

professorat o personal investigador “a” sinó “de” la Universitat de Barcelona. En 

una universitat pública, el projecte de la institució i l´interès general han de 

prevaldre sobre l´interès particular, sense que hagi de perjudicar aquest. Ningú 

no treballa isolat, ni té més drets que els altres, ni pot pretextar la llibertat de 

càtedra o la condició de funcionari per justificar una acció contrària a l´Estatut 

de la universitat i a les bones pràctiques acadèmiques en general.   

 Una breu reflexió per cloure aquest apartat. La missió de la Universitat de 

Barcelona té com a suport clau i definitori el seu propi personal acadèmic. Però 

aquest, com el de les millors universitats, no s´ha de moure només per legítims 

motius d´utilitat –l´eficàcia, el rendiment, l´èxit–, sinó per motius de servei: als 

estudiants, a la societat, al coneixement mateix. I viceversa. Hem de conjugar, 

doncs, l´ambició pròpia de qui cerca l´excel·lència personal i institucional, amb 

la vocació de qui ha decidit fer això en el marc específic de la universitat, i d´una 

universitat pública i de gran relleu com és la nostra. Els dos camins, o les dues 

“morals” acadèmiques –ambició i vocació–, són bons i no poden, entre 

nosaltres, contraposar-se ni anar separats.   

 

4. SUPORT ALS ESTUDIANTS 
 

4.1  Prop de la tercera part de l´alumnat català de nou accés ingressa a la 

Universitat de Barcelona. Sense estudiants, no hi ha universitat, la qual treballa 
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primordialment per al seu alumnat. En un món canviant, aquests informen a la 

universitat de les inquietuds i interessos del nou marc, i la universitat, al seu 

torn, informa aquells de les eines per entendre i transformar aquest marc, 

gràcies a la formació professional i personal. Una universitat no sols ha de ser 

creadora de talent, sinó de caràcter, una condició essencial per a la dedicació 

professional en qualsevol camp, científic o humanístic.  

La nostra prioritat és fer la Universitat de Barcelona atractiva i accessible 

als estudiants. Hem de facilitar també les condicions de permanència de 

l´alumne, seguint normes i criteris de rigor i flexibilitat.  Al costat d´això, hem 

d´insistir que estudiar no és sols un dret, sinó una oportunitat personal i 

professional que cal saber aprofitar, així com una responsabilitat davant la 

societat.   

4.2  L´aprenentatge universitari és una activitat de tota la vida. L´alumnat és cada 

vegada més plurigeneracional, integrat pels estudiants de Grau, Postgrau i 

Doctorat, així com dels diversos programes de formació continuada i formació 

complementària. Exemples d´aquesta creixent demanda social en són les Aules 

de Gent Gran i la Universitat de l´Experiència.  

4.3  Entenem que l´estratègia i la programació docent de la nostra universitat 

han de mantenir un enfocament intergeneracional, pensant no sols en els 

interessos dels estudiants actuals, i els seus diferents grups d´edat, sinó amb els 

de l´antic i el futur alumnat. Alhora, defensem la diversitat de gènere i la 

pluriculturalitat de l´alumnat, amb la consegüent protecció dels seus drets. 

Igualment, hem de garantir els drets i les facilitats que precisen els estudiants 

amb necessitats especials.        

4.4  Estudiar és un dret. Per això defensem l´equitat com un valor essencial de la 

nostra política d´estudiants. Mantindrem una ferma posició davant 

l´Administració per tal que aquesta millori la seva política de beques, necessitada 

d´una nova normativa. Alhora, cal mantenir i ampliar el sistema propi d´ajuts 

econòmics a l´alumnat de la Universitat de Barcelona, fins i tot amb algunes 

beques salari (matrícula gratuïta i assignació mensual) relacionades, com la resta 

d´ajuts, amb el rendiment acadèmic. També cal augmentar el nombre de places 

d´allotjament del nostres Col·legis Majors. D´altra banda, establirem mesures 

perquè els estudiants puguin compatibilitzar la seva dedicació acadèmica amb la 

seva activitat laboral.  

 Els preus universitaris a Catalunya estan entre els més alts del nostre 

entorn i d´Europa. Hem d´insistir des de la UB perquè es corregeixi aquesta 

discriminació. Pel que fa als preus de matriculació de nous Graus de 3 anys i 

Màsters de 2 anys, la posició de la Universitat de Barcelona serà rebutjar tota 

discriminació de l´alumnat per motius econòmics. El fet és que a d´altres països 

d´Europa els graus són gratuïts i els màsters tenen un preu elevat, degut a la 

seva millor oferta de treball. Però aquesta és més baixa entre nosaltres. Per tant, 
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hem de disminuir o frenar els preus del grau i contenir els de màster. L´objectiu 

és reduir el preu de les matrícules universitàries, igualar els preus de màsters i 

graus, i anar avançant cap a la gratuïtat dels estudis a la universitat.  

Els preus universitaris no han de fer de pal·liatiu de les retallades que 

afecten la universitat. No estem d´acord en què, a diferència d´altres països 

europeus, l´esforç econòmic pel finançament de la universitat provingui dels 

estudiants. Més i tot quan el poder adquisitiu d´aquest és inferior al de la majoria 

de països europeus, així com el percentatge d´alumnes becats. Mentrestant, 

observem que els preus de grau i màster són més barats a la resta d´Espanya i, 

de mitjana, a la resta d´Europa.  

El nostre compromís és que ningú que tingui un nivell acadèmic adequat 

no deixi d´accedir o de romandre a la universitat per motius econòmics. Més 

encara, un dels objectius irrenunciables de tota universitat pública i al servei de 

la societat és la gratuïtat de l´educació i l´establiment de beques-salari. A part 

d´això, nosaltres estudiarem la viabilitat beques-crèdit pròpies de la UB.  

4.5  El millor servei als estudiants és, però, la qualitat dels nostres ensenyaments. 

Per això ens proposem mesures com incrementar la informació i orientació als 

alumnes de batxillerat, i altres grups de possibles alumnes, perquè puguin 

escollir bé la seva carrera; modernitzar la pàgina web, fent-la més clara i d´ús 

més intuïtiu, pensant sobretot en l´alumnat, inclòs l´estranger; facilitar a primer 

curs la matrícula oberta en diversos centres, per tal d´assegurar l´elecció 

definitiva de Grau; fer més efectius i ampliar els plans d´acció tutorial i les 

tutories entre iguals, especialment a primer curs; treballar amb els consells 

d´estudis i de departament perquè ja des d´un bon inici els estudiants disposin 

del professorat més qualificat i experimentat, i es beneficiï, alhora, de la 

innovació docent; fer un constant seguiment i avaluació dels recursos 

d´aprenentatge; protegir el dret de l´estudiant a ser atès i ben avaluat pel 

professorat; millorar i fomentar les enquestes sobre el professorat; augmentar 

el control de l´alumnat sobre els plans d´estudi; recolzar tot allò que afavoreixi 

la comunicació entre estudiants i personal acadèmic.      

4.6  Cal facilitar els mecanismes necessaris per a una major participació de 

l´estudiant en els òrgans de representació, en les decisions que afecten la seva 

formació acadèmica i en la vida universitària en general. La institució ha de 

recolzar totes aquelles fórmules de reunió, representació i expressió que proposi 

el mateix alumnat i que no siguin contràries a l´Estatut de la universitat. Convé, 

entre altres accions, valorar la funció i els resultats de l´actual Observatori de 

l´Estudiant.  

4.7  La Universitat de Barcelona ha de donar suport a l´organització i participació 

dels estudiants en activitats de dinamització de la llengua i la cultura catalanes i 

les de caràcter científic i cultural en general. 
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4.8 S´ha d´incentivar en els estudiants l´estudi i l´ús acadèmic d´idiomes 

estrangers, especialment de l´anglès, que s´hauria de dominar en el moment del 

Grau, així com la mobilitat internacional, proveint la informació, l´ensenyament, 

i tots els mitjans acadèmics per tal de dur a terme ambdues coses. Aquesta acció 

comprèn la promoció acadèmica i la facilitació administrativa dels màsters del 

programa Erasmus Mundus de cooperació europea.   

4.9  Com les millors universitats, la Universitat de Barcelona té el compromís 

d´ajudar a l´ocupació laboral i a la iniciativa professional o empresarial dels seus 

estudiants. En primer lloc, cal donar a aquests l´orientació i els canals d´accés 

laboral que estiguin a l´abast de la universitat. Però també cal donar suport, tant 

en el Grau com en el Postgrau, al mutu coneixement i cooperació amb el món 

productiu i empresarial, reforçar les competències d´emprenedoria i 

professionalitat en els programes de formació que ho requereixin, i potenciar 

els convenis de pràctiques amb entitats públiques o privades d´especial 

significació econòmica o professional. En qualsevol cas, la Universitat de 

Barcelona ha de tenir el màxim coneixement dels itineraris professionals del 

seus titulats, en previsió de la formació i ocupabilitat dels nous estudiants. Per 

això cal crear mecanismes per fer un seguiment de la inserció dels estudiants en 

el món professional, a partir d´una base actualitzada de dades i la realització 

d´entrevistes després de la titulació.  

4.10  Cal incentivar i facilitar la formació continuada de l´alumnat a través de tota 

l´oferta formativa de la universitat. D´altra banda, cal fer més operatives i 

eficients les organitzacions Alumni UB, Món UB i Solidaritat UB com a 

plataformes de participació i vinculació dels estudiants amb la UB i la societat en 

general.  

 

5. EL PROGRÉS DEL PAS 
 

5.1  Els col·lectius de la comunitat UB –estudiants, PDI, PAS– no constitueixen 

compartiments estancs. Malgrat les diferents funcions, tots som membres de la 

UB i, sobretot, som persones. A més, la comunicació afavoreix la tasca de 

cadascú, el bon clima de treball i els resultats acadèmics de la universitat. El PAS 

no és un personal auxiliar, sinó que constitueix l´imprescindible suport 

universitari en qualsevol dels àmbits acadèmics. Dir que es dediquen a 

l´”administració” o als “serveis” és quedar-se curt. Són personal universitari. La 

universitat no podria funcionar sense elles ni ells, en llurs diverses i qualificades 

especialitats. Les bones universitats els consideren el seu staff, que coopera amb 

els faculty, el nostre PDI. 

5.2  Vivim, en molts aspectes, un temps de canvis fonamentals: tecnològic, 

científic, cultural, social, i de la pròpia organització acadèmica. Davant d´això, el 

PAS, com el PDI, ha de respondre als nous reptes i evolucionar, oferint el seu 
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millor servei i fer-ho en les millors condicions professionals i humanes. Es fa, 

doncs, necessari, subratllar la importància de tenir i promocionar un PAS 

qualificat i degudament especialitzat en determinades àrees i competències, com 

ara les d´informació i comunicació. Altrament, la universitat no seria eficient ni 

sostenible, i les seves funcions acadèmiques bàsiques perdrien qualitat. Per 

reforçar aquest suport especialitzat, s´haurà de millorar la coordinació entre les 

unitats de serveis centrals i els mateixos centres.  

5.3  A l´hora de convocar places d´administració i serveis establim encara perfils 

professionals generalistes i orientats, sobretot, al treball administratiu. Cal 

corregir aquesta tendència i dotar-nos d´un personal més diversificat en 

especialitats de caràcter tècnic –per exemple, en l´àrea de tecnologies– i de 

suport específic a les tasques més capdavanteres del coneixement. Per això cal 

donar suport a la promoció, reciclatge i mobilitat internacional del nostre 

personal, evitant innecessàries contractacions de fora o externalitzacions.   

5.4 A la vegada que es promou l´especialització professional, s´ha d´implantar 

l´avaluació de la qualitat, com es fa també amb la docència i la recerca, i tal com 

recull ja l´Estatut de la UB. Tractant-se de tasques universitàries i d´una institució 

pública, la gestió, l´administració i els serveis tècnics han de ser apropiadament 

establerts i supervisats, igual que amb la resta del personal. En aquest seguiment 

la contribució dels sindicats és essencial. 

5.5  Totes les mesures de formació i promoció del PAS s´han d´acompanyar dels 

incentius de l´esforç professional. En aquest sentit, i a part dels estímuls salarials 

previstos, cal que la Universitat de Barcelona estableixi un pla de millora 

formativa, fomenti i faciliti la mobilitat interna, i vetlli per unes relacions 

cooperatives i fluides entre els equips i entre les persones, que incloguin la 

informació i la transparència. La rigidesa en l´assignació de la feina o l´excessiva 

compartimentació d´aquesta són causes d´ineficiència i, sobretot, un obstacle 

contra el més important dels incentius: el bon ambient de treball. 

5.6  Per la seva banda, la universitat ha de plantejar-se la racionalització, 

simplificació i transparència dels processos administratius. Això també ajuda al 

bon clima de treball. Així, cal informar bé sobre l´actual procés de reforma 

administrativa i tenir ben identificades les competències i funcions que 

corresponen als diferents nivells: facultats, unitats de formació i recerca, 

departaments i seccions departamentals, recordant l´especial paper de 

l´administració directament relacionada amb l´alumnat. També cal corregir certs 

desajustos i ineficiències, com el fet de carregar al PDI tasques de gestió alienes 

a la seva feina, o, a l´inrevés, no reconèixer la sobrada preparació de membres 

del PAS per a determinades gestions de responsabilitat en l´organització 

universitària. 

5.7  El PAS té dret a participar en tot allò que afecta la seva vida i treball a la 

universitat, i el dret, també, a reclamar solucions si hi ha quelcom inapropiat que 
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altera l´ambient de treball i provoca malestar. Hem de ser i sentir-nos partícips 

de la nostra universitat i fins entusiastes d´ella. La UB ha de recolzar i garantir 

aquests drets.    

5.8  La Universitat de Barcelona ha de protegir els drets laborals del seu personal 

d´administració i serveis, tant funcionaris com contractats. Es compromet a 

millorar i completar de forma participativa la relació de llocs de treball, en la qual 

s´han de contemplar les noves dedicacions i categories relatives a les millores 

funcionals abans esmentades. És igualment propòsit de la universitat reactivar 

la taxa de reposició del PAS, la seva promoció, i reduir l´índex actual d´ocupació 

temporal i el recurs a becaris per cobrir la manca de personal.  

El segell distintiu de la política de personal de la UB ha de ser la implicació 

en la defensa dels drets del conjunt dels seus treballadors i treballadores, 

l´atenció a les seves necessitats i propostes, i el permanent diàleg i la voluntat 

d´acord amb els seus representants. 

5.9  Atenent el PAS, el PDI i els estudiants, la universitat ha de vetllar perquè es 

garanteixi la protecció de la higiene i la salut en els llocs i l´entorn de treball, la 

seguretat en l´exercici de les activitats, el benestar laboral en general i la 

sostenibilitat en el conjunt de la universitat. 

5.10  La Universitat de Barcelona dóna suport a la igualtat de drets, oportunitats 

i tractament entre dones i homes. Per això, entre d´altres accions, ha de preveure 

totes les mesures que estiguin al seu abast per fer realitat la desitjable conciliació 

de la vida laboral i la familiar de tot el seu personal. Forma part d´això l´anàlisi de 

l´actual configuració dels horaris per tal d´anar avançant vers una flexibilitat 

sostenible.    

 

6. PER UNA ACURADA PROGRAMACIÓ DELS ESTUDIS 

 

6.1 L´activitat acadèmica de la universitat gira a l´entorn dels estudis. La 

Universitat de Barcelona és coneguda per l´amplitud i solvència d´aquests. Però 

els reptes actuals i futurs són molt grans. Cal treballar el nostre mapa de 

titulacions d´acord amb una estratègia pròpia i tenint en compte el conjunt de 

l´oferta del país. D´una banda, haurem de continuar atenent la demanda social 

de formació superior de persones i professionals, i per tant prosseguir amb 

l´oferta acadèmica general que ens caracteritza. Però, d´altra banda, haurem 

d´oferir, amb equilibri amb els anteriors, aquells estudis que no sempre ens 

sol·licita directament la societat, però que acaben redundant en benefici 

d´aquesta i, en qualsevol cas, mantenen el valor i prestigi de la universitat.  

Aquests són, en primer lloc, aquells estudis que la universitat no pot, per 

llur importància, renunciar a oferir, sigui en els camps de les ciències o en els de 

les humanitats i les arts. I, en segon lloc, es tractaria d´aquells estudis que 
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s´anticipen a la demanda social, i que la configuren, perquè corresponen a nous 

avenços científics, tecnològics o culturals en general. Per això haurem de 

focalitzar bé les nostres prioritats i, en la mesura en què fos necessari, col·laborar 

amb altres universitats, oferint graus i màsters compartits. 

Alhora, cal que entre tots vetllem pel nivell acadèmic dels nostres 

graduats, facilitant l´ensenyament i les condicions perquè tinguin la base de 

coneixements generals que correspon a tot universitari. 

6.2  Hem de millorar en la planificació de l´oferta formativa, no sempre pensada 

amb criteris institucionals coherents i clars, com succeeix dins de l´oferta de 

postgrau i màsters. Cal treballar en favor de màsters amb suficient entitat i força 

d´atracció, i també millorar la coordinació entre el vicerectorat, l´Agència de 

Postgrau i IL3). Ens cal un full de ruta acadèmic general, adaptar-nos i anticipar-

nos a les demandes socials de formació, i evitar l´encasellament dels 

ensenyaments en un marc massa rígid de centres, departaments i fins i tot de 

disciplines. La millor oferta acadèmica és aquella que es fa sobre les 

coordenades de la interdisciplinarietat i la complementarietat de les unitats 

acadèmiques. Cal procedir amb flexibilitat i imaginació en el disseny de les 

propostes formatives, combinant, si escau, la docència que ja s´imparteix. 

 És important el desenvolupament de la formació semipresencial, 

sobretot la vinculada als postgraus i la internacionalització de la nostra docència.   

Entre d´altres mesures per a una millor oferta formativa caldrà potenciar 

algunes dobles titulacions, també, si cal, amb universitats estrangeres. 

6.3  No podem negar que hi ha a Europa un procés de redefinició del paper de 

l´educació superior. Mentrestant, la universitat, en general, sembla haver deixat 

de ser un referent intel·lectual i ètic. En part, això és degut a la creixent separació 

entre el coneixement i la seva socialització o implantació en la societat i els seus 

debats. Però la universitat no és una “indústria del coneixement” que acaba 

transformant els acadèmics i els titulats en tècnics especialistes. Cal, en ús 

legítim de la nostra autonomia, fer possible alhora una oferta formativa 

adaptada als interessos generals amb una altra oferta més variada, creativa i 

estimuladora, al seu torn, de la iniciativa dels estudiants, aprofitant tots els 

recursos tecnològics a l´abast.  

La cultura acadèmica no ha de conformar-se en ser adaptativa, sinó 

proactiva, davant d´un entorn que ha d´ajudar a transformar. En qualsevol cas, 

l´oferta acadèmica de la UB ha de ser motivadora de l´interès per formar-se, 

desenvolupar el propi talent, i animar, especialment als més joves, a 

l´originalitat, la creativitat i la projecció del seu treball.  

6.4  Pel que fa al pas a graus de tres anys i màsters de dos, hem d´actuar amb 

cura i alhora visió, sospesant bé els pros i contres, tant en relació als interessos 

dels estudiants, com als estratègics de la pròpia universitat. Aferrar-se a 
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l´existent o, per contra, fer un canvi sobtat, poden ser igualment perjudicials. En 

definitiva, som nosaltres, la UB, els qui decidirem els termes de l´aplicació dels 

nous graus i màsters, però sempre amb la condició de no incrementar el preu 

dels estudis i d´aprofitar el canvi tanmateix per tal de millorar la programació 

d´aquests.   

6.5  Els departaments, per llur constitució i competències, han de tenir una 

especial iniciativa i responsabilitat en la proposta de noves titulacions i 

programes formatius. La universitat ha de recolzar aquest paper dels 

departaments, en especial després de la recent reestructuració, però fent valer 

alhora els interessos estratègics de la institució.  

 Tant els departaments com les facultats han de fer un esforç per explorar 

nous nínxols d´ensenyament, per tal d´actualitzar i millorar la seva oferta 

acadèmica.   

6.6  La Universitat de Barcelona vetlla per la qualitat dels seus estudis de Grau, 

Màster i Doctorat, així com la dels altres ensenyaments. Els estudis han de 

respondre als interessos de l´alumnat i a les exigències acadèmiques de cada 

nivell, per la qual cosa la universitat pren un interès especial i dóna ple suport 

als processos de seguiment, verificació i acreditació que garanteixen la qualitat 

dels estudis. En aquests processos, els departaments, consells d´estudis, juntes 

de facultat i vicerectorats hi tenen un paper determinant.  

És essencial en aquest punt conèixer el retorn de graduats i ocupadors 

respecte de la formació que donem, per tal de millorar la qualitat d´aquesta, 

revisant, si s’escau, els plans d´estudis.      

6.7  El sistema de biblioteques de la UB és el més ben valorat de Catalunya. Per 

això, i al costat dels serveis científico-tècnics i dels laboratoris, la universitat ha 

de continuar donant suport i facilitats al Centre de Recursos per a l´Aprenentatge 

i la Informació (CRAI), en especial per ampliar la biblioteca digital i facilitar la seva 

coordinació amb els diferents centres acadèmics. 

6.8  Hi ha dos tipus d´estudis a la UB que no són els reglats, però que tenen cada 

vegada més acceptació i contribueixen al nostre prestigi: la Formació 

Continuada, especialment a càrrec de l´IL3, i la Formació Complementària, com, 

entre d´altres centres i serveis, la impartida als Juliols (amb necessitats de 

millora) i a la Universitat de l´Experiència, que cal continuar potenciant. Les 

oportunitats educatives i professionals que representen estan fora de dubte, així 

com el fet que incrementen el nostre nombre d´estudiants. Per això la 

universitat ha de posar tots els mitjans necessaris per al millor desenvolupament 

i l´adequada coordinació d´aquestes estructures amb la política acadèmica 

general. Cal, així mateix, introduir una nova política de suport i publicitat 

d´aquesta oferta d´estudis no reglats, entre els quals s´hi compten els màsters 

de títol propi.     
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6.9  La nostra oferta acadèmica ha de reflectir els nexes, en matèria de 

coneixement, entre la universitat i el món econòmic. La universitat privada no 

pot tenir l´exclusiva d´aquesta cooperació. Hem de facilitar el mutu coneixement 

de l´àmbit universitari i de l´econòmic i social, del qual se´n deriven evidents 

avantatges formatius i professionals per als estudiants. Per exemple: el 

seguiment de classes impartides per experts externs, les pràctiques en empreses 

i organitzacions, la concessió d´ajuts i beques, el suport d´activitats de docència 

i recerca o els doctorats d´empresa. No podem allunyar l´alumnat de la realitat 

per a la qual una gran part d´aquest s´està preparant.  

6.10  Si la Universitat de Barcelona es compromet a ser una universitat de les 

persones, ha de comprometre´s també a fer ciència amb humanisme, sent 

aquesta una de les seves marques distintives. Ens importa el coneixement per 

ell mateix, la seva utilitat personal i professional, i el seu impacte social i 

econòmic. Però ens importen, igualment, les idees i els valors, les motivacions i 

les actituds, el respecte i els vincles. Els experts són persones en col·laboració 

amb persones i al servei de persones. No poden esdevenir robots, ni la ciència 

acabar sent una mera tècnica. Per això, el nostre ensenyament ha de ser 

formatiu, en tot el sentit de la paraula. Una formació que incorpora de forma 

significativa i crítica els avenços científics i tecnològics, alhora que és sensible a 

les demandes del món productiu i que se li reconeix un lloc d´avantguarda 

intel·lectual.    

 

7. LA INCENTIVACIÓ DE LA RECERCA 

 

7.1  El reconeixement internacional de la Universitat de Barcelona es deu en gran 

part a la seva recerca. La productivitat i la qualitat de la recerca és i ha de 

continuar sent un dels nostres trets distintius. Però, igual com en la docència, 

podem i hem de millorar en recerca, tenint en compte les diferents realitats de 

la recerca a la UB, segons els diferents camps de coneixement. Però no ens hem 

de conformar amb la posició actual. Cal treballar per esdevenir una universitat 

intensiva en recerca i amb capacitat d´atracció internacional. En primer lloc, 

perquè en la recerca ens hi juguem el prestigi. Les universitats que no generen 

coneixement resten a la cua. Però també perquè ens hi va una part important 

dels nostres recursos econòmics. Hem de fer, doncs, com les bones universitats: 

vetllar per la docència, però també triar el nostre personal acadèmic en especial 

pels seus mèrits de recerca i assegurar-li després l´adequada proporció de 

càrrega docent. 

7.2  La millora en recerca depèn dels recursos, l´esforç i els estímuls del propi 

PDI i del personal específic. Però depèn també de la millora de la política 

científica de la institució. El fet és que no hem aconseguit harmonitzar la 

inevitable heterogeneïtat de les temàtiques de recerca (segons àrees, centres, 
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investigadors) amb la desitjable cohesió d´una política científica que treballi 

sobre un projecte estratègic integrador i enfocat clarament a l´excel·lència. Ni 

hem pensat prou en la necessitat de més transversalitat en la recerca i més 

interlocució entre els seus protagonistes.  

Cal un pla de millora de la recerca que contempli, entre d´altres 

objectius: incrementar el professorat actiu en recerca; donar facilitats per a la 

dedicació a aquesta; afavorir el vincle entre recerca i docència (a la universitat 

no poden estar separades de rel); fomentar la participació docent dels 

investigadors Icrea (incentivaria la recerca entre els estudiants i milloraria la 

relació PDI-Icrea); protegir la ciència bàsica; corregir desequilibris entre instituts 

i departaments; vetllar per la qualitat de màsters i programes de doctorat; 

eliminar els obstacles burocràtics que perjudiquen l´accés als màsters i al 

doctorat; atraure talent nacional i estranger; subratllar les nostres línies 

dominants en recerca, esperonant, al mateix temps, la resta; reforçar l´avaluació 

de la recerca, alhora que establint criteris diferenciats per a la científica i la 

humanístico-social; oferir eines per a l´impacte de la recerca realitzada o en 

marxa. Alhora, cal corregir la rigidesa i feixuguesa dels tràmits pels projectes de 

recerca, un obstacle per a la incentivació d´aquesta.  

7.3  El bastió acadèmic central de la recerca és el doctorat. Per això cal estar 

sempre observants del rigor en l´elaboració i en l´avaluació de les tesis doctorals. 

Així mateix, ens cal millorar en l´organització, funcionament i programes de la 

nostra Escola de Doctorat, dotant-la de la infraestructura i els recursos que 

agilitzin l´admissió i accés dels nous doctorands. Al costat de tot això es fa 

necessari tenir un programa propi de contractació de personal investigador 

postdoctoral, així com l´atracció de doctorands estrangers. En conjunt, hem de 

millorar en les formes i l´articulació de la recerca doctoral, donant a aquesta el 

reconeixement acadèmic i docent que es mereix, i fent l´esforç capdavanter 

d´oferir doctorats conjunts amb altres universitats europees i doctorats amb 

menció d´excel·lència.   

7.4  Si volem impulsar una política de recerca de qualitat i competitiva, hem 

d´entendre que els nostres competidors no són els centres catalans, sinó els 

millors centres de l´entorn europeu. Més i tot, sense renunciar a la nostra 

autonomia i especificitat, hem de cooperar i, si cal, treballar en xarxa amb les 

universitats i els centres d´excel·lència del país, per tal de ser més presents en el 

panorama internacional i aconseguir més recursos i visibilitat exteriors. També 

hem de fer un treball conjunt, des del sistema universitari català, per reclamar 

de la societat i l´Administració més inversió en R+D (segons l´Instituto Nacional 

de Estadística, el percentatge de despesa de Catalunya, el 2013, està per sota de 

Madrid, Navarra i el País Basc, i el d´Espanya per sota d´Estonia, la República 

Checa i Hongria).  

Amb tot, al costat d´aquest treball conjunt, hem de demanar a 

l´Administració catalana que clarifiqui el sistema de suport dual a les universitats 
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i els centres de recerca, especialment aquells centres creats per iniciativa del 

propi govern, i que faciliti l´encaix dels investigadors Icrea als centres i 

departaments. 

7.5  Per la seva pròpia eficiència i sostenibilitat, la Universitat de Barcelona ha 

de continuar donant suport als seus instituts de recerca, sense perjudici dels 

instituts participats. Però ho ha de fer al mateix temps que reconeix i garanteix 

l´activitat de recerca dels departaments, on es fa la major part de la nostra 

ciència bàsica. Hem de procurar la millor relació i l´òptim equilibri entre unes 

unitats i les altres, especialment després de la darrera fusió de departaments, 

en què alguns instituts de recerca han estat absorbits per un sol departament. 

Tots som UB. De fet, la gran majoria del personal de recerca es concentra als 

departaments. Altrament, instituts i departaments perdrien en força innovadora 

i en projecció.  

Els recursos per a la recerca s´han de destinar de manera planificada i 

proporcionada als instituts i alhora als departaments, recolzant també els 

instituts participats. Els recursos han de servir tant per a la recerca aplicada o 

estratègica com per a la necessària ciència bàsica. El coneixement és un 

contínuum, i separar entre les seves dimensions és tan absurd com perjudicial 

per a cada una d´aquestes.    

7.6  El Parc Científic de Barcelona és una de les institucions de recerca i 

transferència més importants de la nostra universitat. N’és una part d´aquesta, 

i com a tal ha de funcionar amb l´apropiada sintonia i adaptar-se a la seva 

estratègia general, tant acadèmica com econòmica. Els problemes financers 

(deute públic i deute privat) i de dimensionament interior del Parc pendents de 

resoldre s´han d´afrontar amb voluntat negociadora i prudència, però també 

amb realisme i sense dilacions, pel bé del propi Parc i en general de la UB i de la 

seva recerca. 

7.7  Els serveis científico-tècnics són una eina indispensable per a la recerca a la 

nostra universitat. Però el volum, la varietat i els nous requeriments que està 

adoptant la tasca investigadora fa que haguem de procurar una millor articulació 

i eficiència d´aquests serveis en favor de les unitats i grups de recerca. Alhora, 

cal resoldre la situació d´un cert nombre de tècnics de suport de la recerca molt 

ben preparats però en condicions laborals encara indefinides.   

7.8  La transferència de coneixement va lligada amb la recerca i és una altra de 

les principals missions assignades a la universitat. Ens cal, però, endreçar i 

reforçar la nostra política de transferència, per poder mostrar clarament el 

volum i la vàlua de la recerca que duem a terme i retornar a la societat el suport 

que ella ens dona. Això suposa emprendre accions institucionals tals com 

millorar la coordinació de les unitats de suport a la transferència, evitar les 

rigideses administratives que frenen la innovació, potenciar la publicitat i cercar 
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més col·laboració i ajuts a través dels convenis amb empreses i amb 

l´Administració.  

També implica insistir que la transferència és una tasca tant de les 

ciències com de les humanitats i les arts, i que aquella no representa cap 

“privatització” de la universitat. En la dimensió personal i d´equip, la millora en 

transferència del coneixement exigeix augmentar el nombre de PDI involucrat 

en activitats de transferència i estar disposats a conjugar la recerca més 

centrada en ella mateixa amb aquella altra més atenta a la demanda social. 

7.9  Com a universitat pública, i per tal d´afavorir la recerca i la innovació, la 

Universitat de Barcelona ha de continuar mantenint i tractant de millorar els 

seus vincles amb la societat civil i els seus sectors econòmic i empresarial. De la 

relació amb aquests, sempre des de la nostra autonomia, i en forma de lliure 

contracte, se´n desprenen, com succeeix a les millors universitats, avantatges 

evidents: reforç del paper social de la UB, transferència de coneixement, creació 

d´empreses start up de base tecnològica, vincle amb l´entorn civil i el teixit 

productiu, coneixement directe de les empreses, aportacions econòmiques, 

oportunitats d´ocupació, foment de l´emprenedoria, i en definitiva més recursos 

per a la recerca, especialment els del sistema públic. Per consegüent es fa 

necessari ser presents i de manera efectiva a Brussel·les per tal d´aconseguir una 

part significativa d´aquestes facilitats.   

Els ingressos obtinguts per aquesta lliure cooperació hauran de revertir i 

redistribuir-se a la universitat, de manera que beneficiïn tant els equips i centres 

que els han generat com aquelles àrees específiques amb més dificultats per 

generar beneficis econòmics.      

 Amb tot, la universitat ha d´assegurar les condicions normatives i de 

treball (tipus de dedicació dels investigadors, compatibilitat amb la docència, 

formes de contractació i seguiment) que afavoreixin la cooperació entre el món 

acadèmic i l´econòmic, removent els obstacles burocràtics que encara dificulten 

aquesta cooperació. També hem d´estar amatents a possibles abusos en les 

activitats de recerca i vetllar per l´exercici de bones pràctiques en tot aquest 

procés de cooperació. 

7.10  Però tant o més que instal·lacions i recursos materials la recerca necessita 

estímuls humans i un entorn favorable. Barcelona i la seva àrea són un 

ecosistema acadèmic, amb la Universitat de Barcelona al seu centre. Hem 

d´aprofitar aquesta centralitat en una ciutat i un país prou atractius per facilitar 

als investigadors una atmosfera acadèmica sense traves burocràtiques ni 

pressions mercantils, afavorint la creativitat i el bon ambient de treball. 

L´excel·lència és obra d´individus, però no tancats en una torre d´ivori, sinó 

participant d´un entorn estimulant. 

Allò que una universitat pública no pot pagar al seu personal amb diners ho 

ha de fer oferint el millor marc humà de treball i subratllant l´aportació i la 
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responsabilitat de cadascú. Quelcom més fàcil de fer en l´àmbit públic que en el 

privat. 

        

8. AMPLIAR LA INTERNACIONALITZACIÓ 

 

8.1  Hem millorat en internacionalització, però encara no estem a l´alçada que 

ens correspon. Si assolim una posició estratègica internacional, els nostres títols, 

resultats i prestigi acadèmics se´n veuran beneficiats. Hem de mirar cap a Europa 

i el món, incentivant també el contacte amb àrees de creixent interès, com la 

Mediterrània, Àsia i Amèrica Llatina. Mentrestant, el nostre mapa de treball és 

Europa, la qual no hem de percebre com una “font de deures”, sinó com una 

plataforma de cooperació i també de suport davant del món. Tanmateix, en un 

temps de crisi dels valors a Europa, cal que ens adonem de la responsabilitat que 

tenen les universitats en la creació tant de coneixement com d´un espai social i 

cultural comú al continent. Des de Barcelona, com a capital mediterrània, la UB 

pot contribuir a això amb el seu perfil d´universitat d´excel·lència, arrelada a la 

ciutat i al seu entorn cultural, i amb vocació internacional.  

8.2  Cal ser realistes i reconèixer que no estem entre les primeres universitats 

catalanes en percentatge d´alumnat, professorat i oferta d´estudis de nivell 

internacional. Tenim un dèficit d´internacionalització. No n’hi ha prou amb tenir 

estudiants Erasmus de fora (pocs en Ciències i en Salut), sinó que cal atreure 

alumnes estrangers als nivells de Màster i de Doctorat, amb l´objectiu d´assolir 

un mínim del 30% en el primer i del 40% en el segon. Respecte dels estrangers 

al Grau, som a la cua europea. Per tant, no s´ha de fer esperar  l´obertura 

internacional del Grau i la seva millora amb aquest objectiu. Pel que fa a docència 

i recerca, hauríem d´assolir almenys un 10% de personal estranger, intervenint 

en els processos de selecció del personal Icrea i perfilant el seu vincle acadèmic 

amb la universitat.  

8.3  En un centre universitari la seva internacionalització es reflecteix sobretot 

en els estudiants. Per a la nostra millora en aquest sentit, cal eliminar traves 

burocràtiques a l´accés i la matrícula, estudiar bé l´oferta de graus específics de 

tres anys, amb continguts oberts a l´interès de l´alumnat de fora, i facilitar el 

professorat adient per a la docència en llengües de relació internacional. 

8.4  L´anglès és la llengua acadèmica internacional i una eina essencial, avui, per 

al coneixement. Per això és inexcusable el seu domini majoritari i la promoció 

del seu ús a la nostra universitat. Estudiants, acadèmics i directius universitaris 

d´altres països han de poder comunicar-se fàcilment amb nosaltres, i a la 

inversa. Per això hem de continuar incrementant el coneixement i l’ús de l’anglès 

en tots els nivells d´activitat de la UB. A banda d´altres motius, és significatiu que 

les millors universitats europees siguin aquelles habituades a l´ús de la llengua 
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anglesa (Illes Britàniques, Països Baixos, Alemanya i centre d´Europa, 

Escandinàvia). 

8.5  Per a una millora de la internacionalització és necessari facilitar i promoure 

la mobilitat dels tres col·lectius universitaris, establint les necessàries aliances i 

intercanvis amb universitats estrangeres. A part dels estudiants, els programes 

internacionals de formació i d´intercanvi han d´incloure el PDI i el PAS, com és 

propi d´una universitat que vetlla per la seva qualitat i el seu poder d´atracció.   

8.6  La projecció internacional de la nostra universitat és millorable en les seves 

estructures i funcions. Per començar, cal una millora de la coordinació dels 

serveis i les iniciatives existents (centres, serveis centrals, vicerectorat) i una 

ampliació dels programes de cooperació internacional. Més enllà de convenis i 

accions concretes, cal obrir nous i més ambiciosos programes d´oferta i atracció 

de talent i de reforç de la projecció a l´exterior. Els experts i equips més 

qualificats en recerca, si més no, han de poder comptar, com el conjunt, de la 

universitat, amb les millors eines de difusió i estímul del seu treball. 

8.7  L´impuls de la política internacional va lligat a la nostra capacitat de decidir. 

Requereix usar de la manera més plena, creativa i resolutiva les competències 

que fixen l´autonomia universitària i els recursos econòmics i professionals de 

què disposa la universitat. Alhora, hem de saber quines són les nostres fortaleses 

i prioritats, per procedir a ajustar la imatge que hem de projectar a l´exterior. 

8.8  Des de la Universitat de Barcelona s´ha d´insistir a l´ACUP i la CRUE, com a 

plataformes generals, perquè tinguin un paper més actiu en accions i estratègies 

d´internacionalització universitària, com ara la represa dels programes dels 

Campus d´Excel·lència. 

8.9  Un factor important per a la millora de la internacionalització és la 

cooperació de la universitat amb el món econòmic i empresarial, els sectors 

culturals i les organitzacions socials, si més no dels països d´Europa. 

8.10 Amb tot, per atraure talent cal disposar de talent. Estudiants i professionals 

estrangers vindran en la mesura que trobin a la UB no sols les adequades 

condicions acadèmiques, sinó l´existència d´una universitat atractiva pel seu 

nivell i valor acadèmics.         

 

9. L´ESFORÇ PER UN MILLOR FINANÇAMENT 

 

9.1  La recessió econòmica i les polítiques d´austeritat han suposat una forta 

disminució dels ingressos a la nostra universitat. S´han vist limitats capítols tan 

importants del seu pressupost general com les despeses de personal, 

funcionament, manteniment, obres, equipament, suport a la docència i la 

recerca, beques i ajuts, serveis. S´afegeix a aquest fet la ja crònica baixa inversió 

pública i privada en recerca i desenvolupament (el 2014 era només d´un 1,2% 
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del PIB), i, en general, en educació. Tot això està comportant una reducció de la 

matrícula dels estudiants i de la demanda de titulats, així com impactes negatius 

en la recerca i la transferència de coneixement. Malgrat tot, entenem que la crisi 

no ha de condicionar ni l´autonomia de la UB ni la seva visió de futur. 

9.2  La primera mesura econòmica a adoptar és preventiva, consistint en tres 

accions simultànies: evitar endeutar-nos, amb una política de contenció de la 

despesa; controlar el deute (al voltant de 50 milions), i mantenir un equilibri 

pressupostari que asseguri l´estabilitat del treball, les funcions pròpies de la 

institució i la disposició d´un marge d´acció que no ens faci captius d´ordres 

exteriors. En un sol mot: refermar la bona gestió. Ens comprometem, alhora, a 

no fer cap inversió en equipaments o infraestructures de dubtosa justificació 

acadèmica i/o difícil sostenibilitat econòmica.    

9.3  Hem d´elaborar un pla d´estabilitat pressupostària i viabilitat financera com 

a eina necessària per a la millor planificació acadèmica i administrativa de la 

nostra universitat. Cal mostrar que la universitat pot valer-se organitzativament 

per ella mateixa i que no necessita “liberalitzar-se”. És indispensable, per a 

aquest pla, l´adequat coneixement de la situació econòmica de la institució, el 

manteniment dels contractes-programa i el compromís de dur a terme una bona 

gestió general. S´entén alhora que aquest pla ha de servir per evitar qualsevol 

dualitat o fraccionament de l´estructura econòmic-administrativa de la UB, que 

ha de preservar el seu caràcter i funcionament autònom i coordinat.     

9.4  Cal reclamar a l´Administració una millora substancial del finançament de la 

universitat, avançant cap a assignacions de fons basades en indicadors 

acadèmics del rendiment (docència, recerca, transferència, servei social, cultura, 

economia i gestió internes), i no sols en el nombre d´estudiants de cada centre. 

S´ha de treballar amb la Generalitat un model de finançament del sistema 

universitari que sigui més equitatiu i sostenible en el seu conjunt, amb plans 

d´inversions i programes de millora dels centres, així com més dotat de visió 

internacional, establint prioritats estratègiques i objectius pactats. Alhora, hem 

de reivindicar el pressupost públic destinat a la universitat tot entenent que 

forma part de les polítiques públiques d´inversió, més que de la mera despesa. 

9.5  La font per reclamar una millora substancial del finançament públic de la 

universitat és doble. Un, el fet que la formació i la recerca són el motor del 

desenvolupament material i humà del país. L´altre, el fet de la vocació i el servei 

social de la pròpia universitat. Hem d´explicar a la societat, i aquesta ho ha 

d´entendre, que el finançament de la universitat no és una despesa, sinó una 

inversió de la societat en ella mateixa, i que l´actual dotació és insuficient. En 

qualsevol cas, cal recordar que, a part de la seva rendibilitat econòmica, s´ha 

d´esperar de la universitat sobretot una rendibilitat social.    

9.6  És un fet evident que com més eficiència i millor retiment de comptes mostra 

una universitat més autonomia organitzativa i més finançament assoleix. En 
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concret, el retiment de comptes no és una forma de control ni un principi 

abstracte. És una eina i una expressió de l´autonomia de la universitat, en 

benefici de la seva qualitat i el seu prestigi.  

9.7  Hem d´intensificar alhora els mecanismes de captació de recursos 

provinents d´altres fonts diferents a les de l´Administració. Dependre bàsicament 

d´aquesta comporta un cert grau d´imprevisió econòmica i ens resta autonomia, 

a part d´empobrir l´activitat acadèmica i la plantilla de personal per dur-la a 

terme. Cal, per tant, optimitzar els recursos propis a través de la recerca 

innovadora i la transferència, els serveis universitaris i els contractes amb 

empreses. Hem de ser conscients que la universitat, inclosa la pública, és un 

agent econòmic amb valor d´atracció, tant per al treball com per a la inversió. A 

banda, la participació privada ha de ser controlada per la pròpia universitat, per 

tal de garantir el seu equilibri intern i preservar la seva autonomia. Pertoca al 

rectorat treballar per a l´obtenció de fons externs, a través del seu paper al 

Consell Social i de les seves relacions amb l´entorn socio-econòmic.    

9.8  Els professionals formats a la universitat han de tornar a la societat allò que 

la societat els ha donat. Així, i com és propi dels països amb cultura universitària, 

els antics alumnes tenen també un destacat paper a l´hora d´ajudar, en 

agraïment, a l´economia de la universitat que els ha format i que continua 

prestigiant el seu títol professional, com és el cas de la Universitat de Barcelona. 

Cal, en aquest sentit, activar Alumni UB en la seva faceta de relació amb els 

nostres titulats.  

9.9  Hem de treballar perquè la progressiva internacionalització de la UB 

constitueixi una via creixent de reforç de la captació de recursos, especialment 

aquells que s´han de destinar a la recerca i la innovació. 

9.10  Els agents públics i privats de finançament i suport econòmic esperen, 

lògicament, trobar a la UB un marc de confiança com a contrapartida i garantia 

del bon ús de la seva contribució. La UB ha de treballar per oferir aquest marc 

de confiança, que prové de factors estructurals, com l´equilibri institucional, el 

nivell acadèmic, les bones pràctiques i la transparència de la gestió, però també 

de factors més personals, com la vàlua dels professionals i la col·laboració entre 

els diferents centres i equips de treball. Això últim és imprescindible en la recerca 

més avançada. 

 

10. UNA POLÍTICA ACADÈMICA EQUILIBRADA 

 

10.1  Un dels nostres objectius bàsics és mantenir una política acadèmica 

equilibrada. Equilibri, a la UB, no vol dir “equidistància”, ni una posició forçada. 

Vol dir preservar la seva estabilitat i proporcionalitat, els seus nexes solidaris i 

les seves complementarietats, per tal de mantenir-nos en la nostra identitat i no 
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exposar-nos a tensions ni a situacions de risc. Els valors que guien aquesta 

política d´equilibri són, bàsicament, el caràcter públic i el govern autònom de la 

nostra institució, vetllant, en primer lloc, per l´òptim equilibri entre ambdós 

principis. 

10.2  La Universitat de Barcelona és part de la ciutat i del país, però alhora té una 

clara vocació europea i internacional. Ni la podem desarrelar de la seva història 

i context, ni sostreure-li l´horitzó internacional que manté vives les bones 

universitats. Per tant, hem de protegir també l´equilibri entre 

internacionalització i servei al país i a la seva cultura. 

10.3  Cal mantenir l´equilibri entre l´àmplia oferta docent de la UB i el seu 

objectiu de ser una universitat intensiva en recerca, sense desatendre cap àmbit  

del coneixement. Hem de reforçar el nostre suport a les ciències, així com a les 

arts, les humanitats i les ciències socials, menys considerades, arreu, en els 

darrers anys.   

La UB és prou gran i suficientment consolidada per assumir al mateix 

temps, com en les millors universitats, aquests dos papers acadèmics essencials 

de generalització i especialització. 

10.4  El mapa de la docència i la recerca a la UB és una necessitat encara no 

satisfeta. Hem de saber permanentment qui ensenya/recerca què i on, perquè 

només disposant d´aquesta eina d´informació diferencial podrem saber en 

quines àrees acadèmiques som potents i en quines mostrem febleses. D´aquesta 

manera sabrem quines són les especialitats que cal destacar i continuar 

afavorint, aplicant, però, criteris de qualitat i transparència. 

10.5  Cal mantenir un equilibri entre l´activitat dels departaments i la dels instituts 

de la UB, especialment pel que fa a la recerca. L´antítesi entre ciència bàsica i 

ciència aplicada no és pròpia del coneixement científic, que viu dels dos nivells 

alhora. Per tant, en una mateixa universitat no hi ha d´haver prelació ni 

competició entre els seus instituts i els seus departaments. La prova és que la 

nostra millor recerca es duu a terme amb la cooperació de departaments i 

instituts, malgrat les inevitables asimetries per motius científics. Encara que la 

normativa i els costums acadèmics no sempre ho afavoreixin, s´ha d´anar 

treballant, com és propi de les bones universitats, per dotar de competències 

més efectives de recerca als departaments.     

10.6  És necessari trobar un equilibri entre docència i recerca. Tot respectant els 

interessos individuals del PDI per dedicar-se més a l´una o a l´altra, no s´entén la 

docència universitària sense arrelar-se en la recerca, ni aquesta sense traduir-se 

en la docència. D´una banda, el professorat no es limita a transmetre el 

coneixement; el genera, i ha de fer que d´altres també el generin i transmetin. 

De l´altra, el personal de recerca no acaba la seva tasca en els descobriments; 

els transmet, i d´aquesta transmissió en surten els futurs investigadors i 

professors. Qui ensenya millor és qui fa també recerca. És un fet que el 



 

persones + talent + valors = UB!  

 
Argumentari del candidat  Norbert Bilbeny 

 

32 

professorat de les millors universitats és seleccionat abans de tot per la seva 

recerca. 

 Amb tot, si el nostre objectiu és una formació de qualitat, hem de 

desenvolupar una política acadèmica orientada a la modernització i 

professionalització de la docència. Aquesta política passa per una comprensió de 

la relació entre docència i recerca que no es conforma amb la visió que la 

docència es limita al “domini de la disciplina”, però tampoc amb la visió, 

igualment unidireccional, que la docència s´adapta a les “aportacions de la 

recerca”. Professionalitzar la docència a la universitat implica vincular aquesta a 

la recerca, però també significa tractar la docència amb els mateixos cànons de 

rigor i reconeixement que ho fem amb la recerca. Aquesta professionalització 

implica nivells d´excel·lència acadèmica als quals s´hi pot implicar el PDI.  

10.7  L’oposició entre ciència i humanitats s’ha fet també obsoleta. A la 

universitat, ambdues comparteixen el rigor del coneixement, i d´una manera 

més o menys directa, el servei a la societat i les persones. Coneixement i valors 

humans haurien de ser indestriables. Ciència, humanitats i arts han de restar en 

equilibri en la nostra activitat acadèmica, com ho han d´estar totes les disciplines 

acadèmiques. La intensificació de la recerca ha de potenciar les ciències i les 

humanitats com a tasques que tenen en comú el coneixement, els valors humans 

i com a part de la responsabilitat social de la universitat. És per això que cal 

treballar en un necessari pla d´acostament entre ciències, humanitats i arts, amb 

una sèrie regular d´activitats que podrien tenir lloc al mateix Edifici Històric. 

10.8  L´estructura institucional de la Universitat de Barcelona és complexa, però 

no l´hem de fer complicada. L’article 10.2 del nostre Estatut diu que la millor 

consecució dels objectius de la UB s’ha de fer “des d´una política estratègica 

unitària i amb un rendiment de comptes comú”. Per tant, cal reforçar l´equilibri 

entre, d´una banda, la densitat i diversitat del nostre mapa institucional, i, de 

l´altra, la integració i funcionament coordinat de les seves parts, evitant, però, 

cap centralització. La desconnexió entre òrgans (Consell de Direcció, facultats, 

departaments) i entre àrees acadèmiques o d´administració comporta 

l´existència de contradiccions, duplicitats innecessàries, i tanmateix de buits que 

afecten l´eficiència de la universitat i alhora la seva imatge com a institució. El 

desequilibri institucional és una càrrega també per a la societat.  

10.9  La política d´integració no ha de suposar una política de centralització. 

Unitat no és uniformitat. Aquesta comporta problemes de funcionament 

(jerarquització, burocratització, ineficiència, encariment), però també d´índole 

professional i humana: baixa motivació, menys representativitat, resistència a 

participar. Hem de mantenir l´equilibri entre la cohesió i la descentralització de la 

institució. 

10.10  La participació dels membres de la UB no és encara la desitjable. Ha de 

ser esperonada, però, pel dipòsit de confiança donat a cadascú i el 
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reconeixement de la seva responsabilitat, especialment entre els càrrecs 

acadèmics i els representants de la comunitat universitària. La participació ha de 

ser equilibrada, doncs, amb totes les formes previstes de delegació de decisions.  

 

 

SORTIREM DEL MARC MENTAL DE LA CRISI. 
En aquest temps d’incerteses i retallades 
traurem de les nostres pròpies forces la 
confiança i la visió de futur que necessitem. 
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0. Línies transversals: LA UB DECIDEIX 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Reforçar l´aposta per la cultura catalana com a expressió pròpia i 
original de la cultura universal 

 
PE2. Institucionalitzar i dinamitzar l´acció de Responsabilitat Social de la 

UB com a organització professional de servei públic  
 
PE3. Planificar la docència, la recerca i la transferència tenint present la 

interrelació entre les ciències, les humanitats i les arts  
 
PE4. Mantenir i actuar segons una visió global i integrada de la 

Universitat en tots els seus centres, àmbits de coneixement, 
funcions acadèmiques i diversitat de col·lectius  

 
PE5. Suport de la universitat pública i compromís amb la voluntat del 

poble de Catalunya expressada a través de les seves institucions 
democràtiques  

 
PE6. Impulsar l´Agregació amb l´entorn social i econòmic del país com a 

quarta missió de la UB, després de la Docència, la Recerca i la 
Transferència, tot cercant la col·laboració institucional amb altres 
organismes públics i d´interès social 

 
PE7. Fer valer els Estatuts de la Universitat de Barcelona i defensar 

l´autonomia de les universitats públiques en tots els seus vessants  
 
PE8. Protegir la dignitat de la Universitat de Barcelona i dels seus 

membres, com a universitat pública i autònoma al servei de 
l´interès públic 

 
PE9. Garantir el reconeixement i respecte dels drets de les persones i 

dels valors acadèmics, promovent el Codi Ètic de la UB. Com a 
defensa i cura dels valors ètics, crearem els vicerectorats: 1) 
d´Administració i Política de Gènere, 2) d´Estructura Acadèmica i 
Sostenibilitat, 3) d´Estudiants i Equitat, i 4) de Comunicació i 
Societat  

 
PE10. Promoure els valors de l’honestedat personal, la integritat 

professional i les bones pràctiques en les actuacions 
administratives i de gestió  

 
PE11. Mantenir el ferm compromís de la UB sobre la política de gènere  
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PE12. Defensar la cooperació i la solidaritat amb la resta d´universitats 

públiques del nostre entorn, treballant més intensament amb la 
Xarxa Vives d´Universitats 

 
PE13. Reforçar el compromís i la solidaritat de la UB davant dels reptes de 

la societat, així com el seu paper com a agent de la cultura, la 
ciència, el pensament i la transferència de coneixement  

 
PE14. Reforçar el finançament i desenvolupar una política econòmica i 

administrativa caracteritzada pel rigor i la transparència 
 
PE15. Avantposar la recerca i la seva qualitat com a primer tret diferencial 

de la UB, però vetllar al mateix temps per la qualitat i els incentius 
de la docència, tan important com els altres aspectes de la feina 
acadèmica  

 
PE16. Tenir cura de la diversitat d´ensenyaments i de la qualitat de la 

docència com a factor distintiu de la UB   
 
PE17. Fer de l´increment de la internacionalització un objectiu transversal 

en totes les àrees acadèmiques i de govern 
 
 

Accions  
 
0.1.  Establir un Pla Director 2017-2023 que expressi les necessitats i 

l´estratègia de la Universitat de Barcelona com a organització 
professional del coneixement i l´educació superior  
 

0.2.  Incrementar la importància de la Sindicatura de Greuges i donar-la a 
conèixer més als estudiants  

 
0.3.  Defensar i garantir el coneixement i l´ús de la llengua catalana en el 

conjunt de la UB i de les seves activitats acadèmiques i administratives  
 

0.4.  Atendre i planificar les noves necessitats d´espais de les facultats que ho 
requereixin 

 
0.5.  Refermar el paper protagonista de la UB com a interlocutor directe amb 

el govern de Catalunya, participant en l´elaboració de la política 
universitària del país 
 

0.6.  Reforçar els acords entre la UB i l´Ajuntament de Barcelona, tal i com ja 
s´està fent al campus Diagonal (amb el districte de Les Corts i les 
associacions de veïns)  
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0.7.  Potenciar els acords amb la Diputació de Barcelona, especialment amb 
l´àrea d´Educació i per la cessió d´ús d´alguns dels seus espais 
immobiliaris en favor de la UB 
 

0.8.  Crear un Espai Barcelona com a lloc d´impuls i coordinació de les 
iniciatives que fomentin la interrelació entre la UB i la seva ciutat 
 

0.9.  Treballar per tal que tot el personal de la UB pugui gaudir d´estils de 
vida saludables i accedir a la pràctica esportiva 

 
 
 

1. Personal Acadèmic: FEM-NOS VALER 
 
Prioritats Estratègiques 

 
PE1. Desenvolupar una plantilla estable de professorat en funció dels 

ensenyaments de primer, segon i tercer cicle, a partir de les 
càrregues i força docent dels departaments i les seccions. Aquesta 
plantilla haurà de ser la base de les polítiques d´estabilització i 
promoció 

 
PE2. Potenciar la dedicació i la qualitat de la docència, fent que aquesta 

sigui un mèrit, no un greuge, i intensificant els recursos per a la 
formació i la innovació docents 

 
PE3. Defensar la plena equiparació del PDI interí amb el PDI permanent 

pel que fa als complements de docència i recerca 
 
PE4. Incentivar i donar suport tècnic al PDI en els processos 

d´acreditació i reconeixement de mèrits i sexennis 
 
PE5. Fomentar la participació temporal en la docència de PDI de la UB a 

l´estranger i de PDI estranger a la UB   
 
PE6. Compromís amb una política de PDI clara i coherent, amb una visió 

global de la universitat, treballada amb la Junta de PDI i els 
sindicats, i aplicada amb criteris de rigor i transparència 

 
PE7. Fixar un model de carrera acadèmica per a l´accés, estabilització i 

promoció del personal acadèmic, prioritzant els programes d´accés 
propis que cerquin l´excel·lència dels candidats en recerca i 
preparació per a la docència  
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Accions  
 

1.1.  Establir un Pla de Xoc per a la Recuperació Acadèmica que faci front al 
progressiu dèficit estructural de PDI permanent i funcionari, 
l´envelliment de la plantilla docent, l´augment de la precarietat i el 
consegüent deteriorament de les condicions de la docència  
 

1.2.  Instar l´Administració a l´increment de recursos per a una plantilla 
estable del PDI, reivindicant l´autonomia universitària i el retorn de la 
selecció del PDI a la universitat 
 

1.3.  Regularització contractual del professorat associat segons el conveni 
laboral i les necessitats acadèmiques, sobre la base d´una definició clara 
d´aquesta figura i el perfil adequat del candidat. Afavorir la 
concentració de la càrrega docent en contractes del tipus 4+4 i 6+6 i 
propiciar la recuperació de la figura del professorat ajudant doctor.  
 

1.4.  Preveure la possibilitat d´allargar el termini de la beca predoctoral per 
permetre l´acreditació d´aquest professorat i el seu trànsit a places de 
professorat doctor 
 

1.5.  Revisar els criteris d´assignació del PDA, en especial pel que fa a la 
valoració dels inputs i outputs. Es prioritzarà així la producció científica 
de qualitat i l´eficiència i qualitat docents, afavorint la definició dels 
respectius perfils acadèmics. Introducció de l´avaluació periòdica 
interna de la docència 
 

1.6.  Treballar per a la convocatòria de places de consolidació i promoció del 
PDI, amb criteris de priorització objectius i ajustats als interessos 
acadèmics de la UB, recuperant la tendència en favor dels 
departaments 
 

1.7.  Treballar per a la consolidació del personal acadèmic acreditat en 
especial situació terminal 
 

1.8.  Assegurar la bossa de professorat propi per als departaments amb 
docència interfacultativa, tot i tenint en compte la seva càrrega docent 
 

1.9.  Crear l´UB Sènior per al PDI i el PAS jubilat que vulgui continuar en 
contacte amb la universitat i participar de les seves activitats internes i 
de projecció  

 
1.10.  Facilitar el necessari relleu generacional, reduint la mitjana d´edat del 

professorat en exclusiva atenent les prioritats acadèmiques generals de 
la universitat i dels centres. Augmentar el nombre de places a concurs 
(personal funcionari i contractat permanent: catedràtics, titulars i 
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agregats) per tal d´afavorir els processos d´estabilització i promoció, i 
cobrir les taxes de reposició 
 

1.11.  Garantir les millors condicions de treball, amb especial atenció a la 
igualtat de gènere, el rebuig del maltractament laboral i la conciliació 
amb la vida familiar  

 
 
 

2. Estudiants: UN DIÀLEG PERMANENT  
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Mantenir un diàleg permanent amb els estudiants, com a quelcom 
propi de la UB i la seva naturalesa d´universitat pública 

 
PE2. Donar suport a la participació dels estudiants en el debat acadèmic, 

els plans d´estudi i els òrgans de representació, mantenint la 
cooperació amb el Consell de l´Alumnat i potenciant l´Observatori 
de l´Estudiant 

 
PE3. Treballar per a l´estímul i el reconeixement de l´excel·lència 

acadèmica de l´estudiant  
 
PE4. Garantir l´equitat en l´accés, dedicació i permanència dels 

estudiants 
 
PE5. Facilitar la compatibilitat entre la dedicació acadèmica i l´activitat 

laboral, tot estudiant l´aplicació dels mecanismes que ho facilitin  
 
PE6. Millorar i ampliar els recursos destinats a l´aprenentatge i 

autoaprenentatge dels estudiants  
 
PE7. Millorar els serveis per a la mobilitat a l´estranger, així com 

l´acollida dels estudiants Erasmus 
 

PE8. Crear la publicació Alumni UB que permeti presentar treballs i 
investigacions dels estudiants 

 
PE9. Impulsar un pla d´ajut al transport per als estudiants que viuen més 

lluny 
 

PE10. Reforçar la participació dels estudiants en els processos d´avaluació 
dels seus estudis 
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PE11. Impulsar sessions informatives dels estudiants, amb reconeixement 
de crèdits, per fer més propera la UB als estudiants de batxillerat 

 
PE12. Defensar les cotes d´estudiants en els Consells d´Estudi 
 
PE13. Impulsar més cursos en línia gratuïts per als estudiants de la UB 
  
PE14. Recolzar campanyes de sensibilització en temes clau com ecologia, 

violència de gènere, trastorns alimentaris, drets sexuals, etc. 
  
PE15. Facilitar que els estudiants participin en concursos nacionals i 

internacionals 
 

PE16. Dins del marc europeu comú de referència per a les llengües, i en 
referència al nivell B2, protegir els interessos dels estudiants i 
augmentar les llengües que es demanen amb aquest nivell 

 
 

Accions  
 

2.1.  Impulsar i facilitar la realització de MOOCS 
 
2.2.  Endegar mesures destinades a l´accessibilitat i la integració dels 

estudiants amb diversitat funcional 
 
2.3.  Impulsar un Fòrum Virtual d´Estudiants que faciliti la comunicació entre 

estudiants i entre aquests i la universitat 
 
2.4.  Impulsar un Fòrum Virtual de Doctorands que faciliti la mútua relació i 

també amb els equips establerts d´investigació 
 
2.5.  Lluitar per la reducció de les taxes de la segona carrera, com a senyal 

d´equitat, i estudiar possibles mesures compensatòries en favor de la 
continuïtat de formació 

 
2.6.  Estudiar, cas per cas, i de manera consensuada, la idoneïtat i aplicació 

dels Graus de tres anys, tenint en compte la seva vàlua d´especialització 
i professionalització i l´interès de l´estudiant 

 
2.7.  Facilitar les activitats de solidaritat i voluntariat UB, dotant-les de 

reconeixement institucional 
 
2.8.  Ampliar els programes de la Universitat de l´Experiència i dels cursos 

d´extensió universitària que ho requereixin  
 
2.9.  Instar l´Administració a la millora de la política de beques i ajuts 
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2.10.  Fer més visible i dinàmica la funció de l´Oficina de Beques 
 
2.11.  Ampliar el sistema propi d´ajuts econòmics i introducció de beques-

salari lligades al rendiment acadèmic 
 
2.12.  Frenar els preus del Grau i igualar els preus dels màsters amb els dels 

graus, evitant en qualsevol cas que el cost del Màster suposi un 
impediment per continuar estudiant 

 
2.13.  Treballar amb els sindicats i les associacions d´estudiants, i amb les 

altres universitats, per reduir el preu de les matrícules i avançar cap a 
la gratuïtat dels estudis 

 
2.14.  Establir la figura del Defensor de l´Estudiant (relacionat amb la 

Sindicatura de Greuges); implantar els delegats de classe i curs, i 
introduir els mentors d´estudiants (amb reconeixement de crèdits) 

 
2.15.  Estudiar noves mesures per a millorar l´ocupabilitat dels graduats, 

posant la comissió corresponent al servei de les expectatives de 
formació de l´estudiant  

 
2.16.  Reforçar la tasca interfacultativa de l´Institut per a l´Emprenedoria (BIE) 
 
2.17.  Organitzar cada any un Saló Emprenedoria UB i un Concurs 

d´Emprenedoria que potenciïn l´ocupabilitat dels estudiants   
 
2.18.  Solucionar la ubicació de la biblioteca de Romàniques 

  
2.19.  Realitzar un pla estratègic per als estudiants amb diversitat funcional 

  
2.20.  Impulsar sales d´estudi i descans 24 hores als centres acadèmics de la 

UB 
 

2.21.  Recolzar les activitats de dinamització de la llengua i la cultura catalanes 

 
 
 

3. Personal d´Administració i Serveis: AVANCEM JUNTS 
 
Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Regularitzar i promoure la necessària especialització professional 
del PAS (informàtica, laboratoris, biblioteques, altres serveis), la 
qual ha de portar com a conseqüència l´increment de la ràtio 
PDI/PAS  
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PE2. Donar preferència a la contractació pública, respectant els principis 
de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, tot reduint el nombre de 
places de lliure designació  

 
PE3. Fomentar, amb l´accés i els mitjans apropiats, la política de 

formació professional i especialització del PAS, incloent-hi la 
formació en idiomes  

 
PE4. Estudiar noves formes de compensació de les “retallades”, tals com 

la matrícula gratuïta o el premi de jubilació, anteriorment vigents 
 
PE5. Introduir més racionalitat, simplificació i transparència en els 

processos i funcions de l´administració, tot millorant la gestió 
electrònica. Implantar proves pilot de teletreball   

 
PE6. Revaloritzar el PAS com a personal universitari  d´imprescindible 

suport en totes les activitats acadèmiques, vetllant pel seu 
reconeixement i fent més visible la seva tasca  

 
PE7. Fomentar la interrelació entre el PAS i els altres col·lectius UB 
 
PE8. Fer que totes les mesures de formació i especialització estiguin 

acompanyades d´incentius i reconeixement de l´esforç personal 
 
PE9. Introduir mecanismes participatius del PAS per a l´avaluació de la 

qualitat  
 
PE10. Progressiva implantació de l´avaluació de la qualitat, tal i com es fa 

també amb la docència i la recerca, i queda recollit a l´Estatut de la 
UB 

 
PE11. Treballar per a la conciliació de la vida laboral i la familiar, avançant 

cap a una flexibilització dels horaris 
 
PE12. Facilitar estils de vida saludables i la pràctica esportiva a tots els 

membres del PAS 
 

 

Accions  
 

3.1.  Potenciar el diàleg i la negociació amb la representació del PAS, tant 
funcionari com laboral    
 

3.2.  Complir els acords i els convenis resultants de la negociació col·lectiva. 
La UB té paraula i la compleix, i hem d´esperar el mateix dels 
representants sindicals   
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3.3.  Identificar les noves necessitats professionals del PAS en el suport 
acadèmic, de  l´alumnat, la recerca i la transferència, adaptant perfils i 
llocs de treball 

 
3.4.  Aprovar, amb una nova metodologia de negociació, la Relació de Llocs 

de Treball, resolent aquelles situacions de provisionalitat o de manca 
de reconeixement del personal avalat per la seva bona feina 

 
3.5.  Quan s´hagin de produir canvis en serveis de l´administració, la 

Gerència haurà de ser suficientment àgil per traslladar el canvi a la mesa 
de negociació i modificar sectorialment la RLT 

 
3.6.  Ajustar qualsevol modificació de la RLT a criteris de valoració raonats, 

no en funció de persones concretes, evitant nomenaments no 
regularitzats 

 
3.7.  Vetllar pel dret i la normativa a la seguretat i la salut laboral, així com 

pel dret a un bon ambient de treball i a no ser objecte de maltractament 
 

3.8.  Treballar per l´increment de la taxa de reposició, adaptant-la a les 
necessitats organitzatives 

 
3.9.  Garantir concursos de trasllat àgils i resolts de manera legal i 

transparent 

 
 
 

4. Administració i Finançament: SORTIR DEL MARC MENTAL 
DE CRISI  

 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Complir rigorosament en el retiment de comptes, esmerçant els 
nostres esforços en el bon coneixement i difusió de tot el que es fa 
regularment 

 
PE2. Reactivar i fer més eficients els recursos econòmics propis. La gestió 

dels recursos esdevé cada cop més important i és clau en el bon 
funcionament de la nostra universitat 

 
PE3. Revisar i millorar el sistema de comptabilitat analítica per a una 

gestió eficient d´ingressos i despeses 
 

PE4. Facilitar convenis amb el món econòmic i social. L’objectiu s’ha de 
centrar en l’establiment d’una estratègia adequada que permeti un 
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equilibri entre les nostres capacitats existents i allí cap a on volem 
tendir, tot i mesurant bé les oportunitats que ens ofereix l’entorn  

 

PE5. Potenciar el valor d´atracció econòmica local i internacional de la 
UB, tot tenint en compte el mecenatge i altres formes de patrocini. 
Conèixer i dur a terme les principals estratègies d’obtenció de 
finançament alternatives és fonamental cara a assolir l’estabilitat 
pressupostària. Fomentar les accions d’intercanvi amb l’entorn 
científic, econòmic, social serà un aspecte clau 

 
PE6. Establir acords de finançament compartit amb altres universitats. 

Això s’ha de traduir en sumar esforços i treballar conjuntament 
envers un projecte de futur dinàmic, que pugui oferir un elevat 
retorn a la societat 

 

PE7. Generar valor de marca. El potencial de la UB és molt gran i cal que 
el seguim desenvolupant a fi d’aconseguir treure a la llum tot el 
talent de què disposem. D’aquesta manera, donant el millor de 
nosaltres mateixos, podrem situar la UB al lloc on es mereix 

 

PE8. Reduir el deute acumulat. La reducció gradual del deute ha de 
permetre facilitar l’administració i assignació de recursos, alhora 
que atorgui més capacitat de moviment i reacció a la UB per fer 
front a les previsions futures d’una forma més dinàmica i eficient 
 

PE9. Evitar inversions i despeses acadèmicament innecessàries, atès 
l’increment de les necessitats, així com les creixents limitacions 
pressupostàries de l’administració 

 
 

Accions  
 

4.1.  Aplicar un Pla d´Estabilitat Pressupostària i Viabilitat Financera. Disposar 
d’una visió clara i global de la situació financera de la Universitat, i 
alhora elaborar una estratègia emmarcada en unes perspectives 
realistes a mig i llarg termini és la base d’una administració exitosa que 
ha de permetre millorar la redistribució dels recursos disponibles 
 

4.2.  Incrementar la liquiditat per tal de reduir les despeses causades pel 
pagament a mesos vista 

 
4.3.  Reclamar un finançament suficient segons els indicadors acadèmics i les 

necessitats d´alumnat i personal 
 
4.4.  Reclamar el deute de la Generalitat a la UB. D’aquesta manera es podrà 

treballar vers l’estabilitat financera, reduint-ne la despesa, i 
incrementar l’assignació de recursos a les diverses àrees funcionals 
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4.5.  Impulsar l´agregació econòmic-financera de tot el Grup UB, procedint a 
remodelar la Gerència per adaptar-la als nous objectius de govern   

 
4.6.  Extremar les mesures de control econòmic intern i de transparència a fi 

de garantir una distribució dels recursos eficient, clara i òptima 
 
4.7.  Identificar i corregir ineficiències en la gestió per tal de reduir les 

despeses econòmiques excessives 
 

4.8.  Simplificar la gestió administrativa, no només per les implicacions 
econòmiques que suposa, sinó també per la millora en l’eficiència i 
dedicació que comportarà pel PDI i el PAS 

 
4.9.  Establir indicadors de planificació i seguiment, que partint d’una anàlisi 

exhaustiva de la situació actual de la Universitat, així com de l’entorn 
en el qual està inserida, ens permetrà fer una bona diagnosi per tal 
d’establir l’estratègia més adequada a dur a terme els propers anys 

 

4.10.  Revisar les externalitzacions i fer-ne un seguiment constant amb 
l’objectiu de què comportin un benefici per a la UB 

 
4.11.  Completar un pla d´actuació per a la sostenibilitat energètica. Les 

implicacions mediambientals i econòmiques d’aquesta actuació s’han 
de traduir en una millora important a mig i llarg termini 

 

4.12.  Fomentar les connexions amb la ciutat i el territori, amb l’objectiu 
d’aconseguir que la universitat esdevingui un estímul per a la 
localització d’activitats científiques, tecnològiques,... esdevenint un 
important element dinamitzador del país, que a la vegada permeti 
enfortir la cohesió social i econòmica 
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5. Estudis de Grau: UNA BASE EN MOVIMENT 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Vetllar per la qualitat i els incentius de la docència del Grau, donant 
suport al seguiment, la verificació i l´acreditació dels estudis, així 
com a les enquestes de l´alumnat i del professorat 

 
PE2. Impulsar la innovació docent, amb l´ús de metodologies formatives 

i tecnologies basades amb l´evidència i la reflexió crítica  
 

PE3. Posar al dia l´oferta de Graus, amb una estratègia pròpia i atenent 
la demanda social de formació superior 

 
PE4. Promoure la marca Graduació UB com a sinònim de destresa i 

capacitat autònoma  
 

PE5. Estimular la iniciativa i la responsabilitat dels departaments en la 
proposta de noves assignatures i programes d´estudi, així com en 
el seguiment de la qualitat acadèmica en general 

 
PE6. Potenciar la vàlua d´aquells estudis que, malgrat la baixa demanda, 

serveixen igualment a la societat i al prestigi de la UB 
 
PE7. Definir la formació i les capacitats que s´esperen de l´estudiant en 

l´etapa de Grau 
 
PE8. Treballar perquè l´oferta de Grau sigui creativa i estimuladora de la 

formació personal dels estudiants, tanmateix pensant en més 
dobles titulacions de Grau 

 
PE9. Vetllar pels mitjans, la qualitat i la projecció social dels estudis en 

Arts, Humanitats i Ciències socials 
 
PE10. Aprofitar el pas als graus de tres anys per millorar-ne la 

programació i oferir noves eines d´aprenentatge que permetin 
continuar la formació de l´estudiant 

 
PE11. Impulsar, més enllà dels estudis reglats, nous nínxols 

d´ensenyament que satisfacin la creixent demanda de formació 
específica 

 
PE12. Afavorir la introducció de crèdits de formació humanística, social i 

artística en els ensenyaments d´altres ordres científics  
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Accions  
 

5.1.  Fer una revisió dels plans tutorials i introduir les tutories entre iguals a 
través de la nova figura del mentor de l´estudiant     
 

5.2.  Desenvolupar amb l´ICE un programa d´aproximació de la UB als centres 
de batxillerat per tal d´incentivar la vocació científica, humanística i 
artística, i facilitar la transició a la universitat  
 

5.3.  Ampliar el programa dedicat a conèixer el retorn professional dels 
graduats i així poder millorar la formació   
 

5.4.  Promoure l´oferta d´assignatures en anglès i la realització d´activitats i 
treballs en aquesta llengua 

 
5.5.  Fomentar que el professorat més expert estigui present als primers 

cursos del Grau, per incrementar la motivació i el seguiment dels 
estudiants 

 
5.6.  Promoure i facilitar que el personal investigador imparteixi docència a 

l´inici del Grau, estimulant l´afany de descoberta i el treball de recerca 
de l´alumnat  

 
 
 

6. Estudis de Postgrau: UNA APOSTA A FONS 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Millorar la planificació de l´oferta formativa de Postgrau amb 
criteris institucionals clars i coherents: horaris, nivell acadèmic, 
especialització, preparació per al doctorat, tutories, pràctiques... 

 
PE2. Evitar l´encasellament i procedir amb imaginació i flexibilitat en 

l´oferta de Postgrau, adaptant-la als interessos estratègics de la UB 
i a la demanda social i professional  

 
PE3. Potenciar aquells màsters i postgraus amb interdisciplinarietat 

acadèmica i departamental, sense perjudici de la mobilitat entre 
els campus 

 
PE4. Vetllar per la qualitat acadèmica dels màsters, donant suport als 

processos de seguiment, verificació i acreditació que la 
garanteixen, sense que suposi una càrrega administrativa per al 
professorat 
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PE5. Donar més relleu i reconeixement a la figura dels coordinadors dels 
màsters 

 
PE6. Estimular i facilitar l´oferta de màsters amb poder d´atracció 

d´alumnat estranger, tot considerant la introducció de l´anglès i de 
la no presencialitat    

 
PE7. Potenciar la realització de màsters interuniversitaris amb 

universitats estrangeres 
 
PE8. Recolzar, més enllà de l´ensenyament reglat, ofertes innovadores 

de Postgrau o de Formació Complementària, amb projecció de 
futur i internacionalització, i que tinguin en compte el nostre 
entorn cultural, social i econòmic  

 

 
Accions  

 
6.1.  Potenciar l´organització i el reconeixement dels màsters, assumint que, 

junt amb el Doctorat i la recerca, són la clau per avançar en el nostre 
prestigi internacional   

 
6.2.  Revisar la coordinació entre l’IL3, l´Agència de Postgrau i el vicerectorat 

del Postgrau, fent que tota l´oferta i l´activitat del Postgrau sigui revisada 
per la UB   

 
6.3.  Potenciar l´Agència de Postgrau com a Escola de Postgrau i Formació 

Continuada encarregada de la supervisió de l´oferta de postgraus i 
màsters propis de la UB 

 
6.4.  Clarificar les actuals nomenclatures referides als màsters 

(“universitaris”, “propis”, “oficials”) per tal d´evitar la confusió dels 
interessats  

 
6.5.  Vetllar perquè els nous màsters de dos anys no equivalguin a una 

repetició dels continguts del Grau 
 
6.6.  Mantenir el mateix preu del Grau en els nous màsters de dos anys i 

estimular els graduats perquè continuïn els seus estudis de Màster o 
Postgrau a la UB 

 
6.7.  Facilitar la realització de Pràctiques laborals i els vincles dels màsters de 

caire més professional amb el món econòmic i social  
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7. Recerca: CRÉIXER EN ESTÍMULS I RESULTATS 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Posar els Centres Científics i Tecnològics a l´abast de tota la 
comunitat UB i científica en general 

 
PE2. Potenciar el Doctorat com a focus motor de la formació en recerca 

a la UB, tot introduint més cursos i seminaris d´especialització 
 
PE3. Crear una Agència del Finançament de la Recerca que coordini i 

optimitzi, sota la direcció del vicerectorat corresponent, els actuals 
serveis dedicats a l´obtenció de fons (fundrising) nacionals i 
internacionals per a la recerca 

 
PE4. Prioritzar els mèrits de recerca en la selecció i promoció del 

personal acadèmic, recolzant l´avaluació permanent de la recerca  
 
PE5. Destinar un percentatge dels overheads dels projectes de recerca a 

l´IP del projecte per tal que disposi d´una bossa de reforç   
 
PE6. Estimular i facilitar el treball de recerca de qualitat en aquells 

centres i àrees de la UB més baixos en resultats 
 
PE7. Establir un programa propi de contractació de personal 

investigador postdoctoral, assumint que un bon entorn de treball 
és un factor clau d´atracció  

 
PE8. Combinar proporcionadament l´atracció i la retenció de talent del 

personal de recerca, tant nacional com estranger      
 
PE9. Fomentar el vincle de la recerca amb la docència, tot regulant la 

participació de la primera en aquesta  
 
PE10. Defensar i promoure el reconeixement de la recerca, i els seus 

criteris específics d´avaluació, en les àrees de Ciències socials, 
Humanitats i Arts, tal i com es fa respectivament amb les altres 
ciències 

 

 
Accions  
 

7.1.  Avançar vers una UB intensiva en recerca, amb capacitat de projecció i 
atracció internacional, establint un Pla Estratègic de la 
Internacionalització de la Recerca. Per això, a part d´un vicerectorat de 
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Recerca i Doctorat, crearem un vicerectorat de Política Científica i 
Transferència 
 

7.2.  Incrementar el PDI actiu en recerca i facilitar la dedicació a aquesta, tot 
ajustant la càrrega docent 
 

7.3.  Destinar els recursos per a la recerca (personal administratiu i tècnic, 
beques, etc.) de manera proporcionada entre els departaments i els 
instituts propis i participats de la UB 
 

7.4.  Possibilitar que el còmput de pre i post-docs aconseguits per projectes 
de recerca no repercuteixi negativament en la justificació de noves 
places de PDI   
 

7.5.  Reforçar l´Escola de Doctorat i els seus diferents àmbits com a Àrea de 
personal investigador en formació.  
 

7.6.  Remoure els obstacles burocràtics en l´admissió de doctorands 
estrangers, especialment a l´hora de convalidar crèdits i títols 
 

7.7.  Revisar el sistema d´adjudicació de beques de tercer cicle (APIF i 
d´altres) prioritzant els mèrits de recerca dels candidats 
 

7.8.  Corregir la feixuguesa dels tràmits dels projectes de recerca 
 

7.9.  Definir els criteris per a la composició dels tribunals de tesi doctoral, 
incrementant la presència de membres no locals 
 

7.10.  Estimular i facilitar la sol·licitud de programes de doctorat amb menció 
d´excel·lència 
 

7.11.  Treballar per oferir doctorats conjunts amb altres universitats nacionals 
i estrangeres 

 
 
 

8. Política Científica: SABER ON ANEM 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Defensar una política de no antagonisme entre els instituts i els 
departaments, recordant que aquests no són meres unitats de 
docència 

 



 

persones + talent + valors = UB!  

 
Pla Bilbeny: 239 mesures reals per canviar la UB 

 

52 

PE2. Ampliar la col·laboració científica amb altres universitats i centres 
d´excel·lència del nostre entorn, entenent que el marc de 
competició és Europa i la resta del món 

 
PE3. Protegir el desenvolupament de la ciència bàsica al costat de la 

ciència aplicada i detectar quines àrees d´interès estratègic cal 
reforçar   

 
PE4. Cercar més eines per a la innovació i l´impacte de la recerca 
 
PE5. Treballar conjuntament amb altres universitats i centres de recerca 

per a reclamar més inversió pública i privada en R+D 
 
PE6. Millorar el vincle de la UB amb la societat civil catalana i els seus 

sectors productius per a aconseguir més recursos per a la recerca, 
com el crowdfunding i el mecenatge 

 
 

Accions  
 

8.1.  Vincular la política de recerca a una política científica integradora i 
orientada a l´excel·lència, amb el suport d´un vicerectorat de Política 
Científica i Transferència 

 
8.2.  Potenciar l´Oficina de Recerca Europea i el seu nexe amb la política 

científica 
 
8.3.  Ampliar el suport i les facilitats al personal investigador en projectes 

europeus, especialment de cara al programa Horizon 2020 de la UE 
 
8.4.  Reforçar la direcció, el programa estratègic i les activitats del Parc 

Científic, amb el vincle i sota el segell de la UB   
 
8.5.  Millorar la coordinació de les unitats de suport a la transferència i dotar-

les de més mitjans, amb un nou Pla Estratègic de la Fundació Bosch i 
Gimpera 

 
8.6.  Treballar amb l´àrea de comunicació i premsa per a l´òptima difusió 

social dels programes de política científica i dels seus resultats  
 
8.7.  Evitar les rigideses administratives que dificulten la innovació i la 

transferència 
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9. Informació i Comunicació: SER-HI MÉS PRESENTS 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Reforçar els mitjans per a la difusió i transferència en les àrees, no 
sempre ben tractades, de les ciències socials, les humanitats i les 
arts. 

 
PE2. Incrementar la projecció del servei de publicacions i edicions, 

obrint-lo a la producció científica i humanística de la UB 
 
PE3. Garantir que tota actuació administrativa i de govern es basi en els 

principis d´informació i comunicació transparent entre les parts 
 
PE4. Revisar els actuals processos d´informació, optimitzant programes 

i mitjans 
 
PE5. Potenciar la comunicació i publicitat de les iniciatives i resultats de 

la recerca 
 
PE6. Establir canals de comunicació i Taules de Treball conjunt amb el 

món social i econòmic del nostre entorn 
 
PE7. Fomentar la cultura del diàleg i la interlocució acadèmica al si de la 

UB  
 
PE8. Augmentar la nostra presència i projecció en els sectors més 

dinàmics de la ciència i la cultura catalanes  
 
PE9. Fer-nos més partícips del nostre entorn, promovent el diàleg 

col·laborador amb la societat civil i el món productiu 

 
 
Accions  

 
9.1.  Assumir i promoure els valors de la informació i la comunicació en la 

docència, la recerca i la transferència de coneixement. Crearem per 
això un vicerectorat de Comunicació i Societat, amb especial atenció 
vers els mitjans informàtics i audiovisuals  

 
9.2.  Fer més diàfana i coherent la nostra imatge corporativa vers l´exterior, 

destacant els aspectes diferencials de la UB 
 
9.3.  Renovar la pàgina web de la UB, fent-ne més clar i àgil l´accés per part 

dels consultants 
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9.4.  Potenciar el servei de premsa per tal que arribi als diversos àmbits de la 
societat 

 
9.5.  Millorar l´articulació entre tots els serveis d´informació i comunicació de 

la UB 
 
9.6.  Potenciar el CRAI, tot ampliant la biblioteca digital i millorant la 

coordinació entre els serveis dels centres acadèmics (adquisició 
coherent de recursos, serveis a professors, normativa de sales d´estudi, 
etc.) 

 
9.7.  Intensificar els serveis dedicats al coneixement, la millora i la difusió del 

nostre patrimoni material i històric  

 
 
 

10. Projecció Internacional: EL SALT ENDAVANT 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Facilitar a PDI, estudiants i PAS la incorporació a programes 
internacionals d´intercanvi i formació, tot promovent els 
programes de mobilitat estrangera  

 
PE2. Posar-nos com a fita millorar substancialment en la posició 

estratègica internacional en recerca i docència. En el termini de 8 
anys hauríem d´estar entre les primeres 20 universitats europees i 
les primeres 120 del món   

 
PE3. Reforçar les accions de projecció, col·laboració i aliança 

internacionals 
 
PE4. Promoure els programes de mobilitat estrangera de PDI, estudiants 

i PAS 
 
PE5. Facilitar i regular la participació de personal docent i investigador 

estranger 
 
PE6. Facilitar la participació dels estudiants en els fòrums internacionals 

d´alumnat 
 
PE7. Reforçar les activitats de Solidaritat UB i el compromís de la 

Universitat de Barcelona amb la solució de la crisi dels refugiats a 
Europa 
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PE8. Promoure dobles titulacions i el reconeixement de crèdits amb 
universitats estrangeres 

 
PE9. Recolzar programes de doctorat plurinacionals 
 

 

Accions  
 

10.1.  Establir un Pla d´Internacionalització de la Recerca que fixi els objectius, 
els òrgans i les normes necessàries per millorar substancialment les 
oportunitats de recerca de la UB  

 
10.2.  Millorar i reforçar la coordinació interna dels serveis i programes 

internacionals 
 
10.3.  Potenciar els serveis de suport als projectes internacionals de recerca  
 
10.4.  Eliminar els obstacles administratius en l´accés i matrícula d´estudiants 

estrangers 
 
10.5.  Assegurar i potenciar la participació de la UB a la LERU i altres 

plataformes europees d´universitats   
 
10.6.  Obrir els graus a una major participació d´estudiants estrangers  
 
10.7.  Potenciar l´atracció d´estudiants estrangers de Postgrau i Doctorat 
 
10.8.  Ajustar i potenciar la imatge institucional que la UB vol projectar a 

l´exterior, amb el suport d´una nova estructura de màrqueting   

 
 
 

11. Estructura acadèmica i Grup UB: CANVIAR ALLÒ QUE CAL 
 

Prioritats Estratègiques 
 

PE1. Mantenir una política acadèmica equilibrada que preservi 
l´estabilitat de la institució i la proporcionalitat de les seves 
actuacions 

 
PE2. Fixar-nos l´objectiu d´una universitat intensiva en recerca, alhora 

que impulsora d´una àmplia i renovada oferta docent  
 
PE3. Vetllar per l´equilibri acadèmic entre la dedicació a la docència i 

l´activitat de recerca, com a funcions diferenciades, però 
complementàries  
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PE4. Elaborar un mapa-guia de la docència i la recerca a la UB per 

conèixer millor i optimitzar la distribució de les nostres forces 
 
PE5. Defensar les ciències, les humanitats i les arts, així com la seva 

interrelació, com a àmbits que tenen en comú el coneixement 
científic, els valors humans i la responsabilitat social     

 
PE6. Treballar perquè els estudiants i el personal UB puguin accedir a 

instal·lacions gimnàstiques i esportives el més a prop possible de 
cada centre 

 

PE7. Defensar els centres i els departaments com a organismes amb 
valor decisori en l´activitat acadèmica, assegurant-los el suport 
administratiu i tècnic 

 
PE8. Garantir l´equilibri de recursos i la cooperació entre els 

departaments i els instituts i centres de recerca 

 
 

Accions  
 

11.1.  Revisar la coordinació organitzativa i econòmica de les entitats del Grup 
UB sota la direcció i el segell comú de la Universitat de Barcelona 
 

11.2.  Revisar l´articulació de la Fundació Bosch i Gimpera dins del Grup UB i 
intensificar la seva estratègia al servei de la transferència 
 

11.3.  Revisar el funcionament de l´IL3 com a centre de Formació Continuada 
sota la direcció de la UB 
 

11.4.  Reactivar Alumni UB, fent-lo més eficient al servei dels antics alumnes i 
de la projecció de la UB 
 

11.5.  Completar la reforma acadèmica i administrativa de la UB sobre acords 
de consens que impliquin una millora significativa de la docència, la 
recerca i la transferència 
 

11.6.  Assegurar l´equilibri i la coordinació entre la necessària cohesió del Grup 
UB i el respecte a la diversitat i autoregulació dels seus components 
 

11.7.  Recolzar l´objectiu i les activitats del Parc Científic, tot corregint les 
disfuncions que el posen en risc (en especial, en relació al deute) i que 
limiten els recursos de la UB  
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11.8.  Fer que la UB sigui la impulsora de Barcelona com a Ciutat de l´Esport 

Universitari. Donar una major projecció urbana i utilitat al camp 
d´esports de la Diagonal i potenciar el nostre Servei d´Esports per a tota 
la comunitat UB  
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Els punts clau de la candidatura d’en Norbert Bilbeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura de Norbert Bilbeny i equip 

al Rectorat de la Universitat de Barcelona 
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Els punts clau de la candidatura d’en Norbert Bilbeny 

 

 

Els punts clau 

 

 

► Fermesa en la defensa de la universitat pública  

► Reforçament de la comunicació i dels vincles amb la societat   

► Opció prioritària per les persones i els valors 

► Pla de Xoc per a la Recuperació Acadèmica 

► Reivindicació de la selecció del PDI a la universitat 

► Revalorització de la docència i revisió del PDA 

► Regularització contractual del professorat associat 

► Pla d´Internacionalització de la Recerca 

► Potenciació del Doctorat i de l´Agència de Postgrau 

► Garantia del dret a l´estudi i de l´accés a beques 

► Introducció del Defensor de l´Estudiant i del Fòrum Virtual 

► Programes d´Ocupabilitat i Emprenedoria  

► 3+2 a través del consens i protegint qualitat i preus 

► Aprovar la RLT i  millorar la ràtio PAS/PDI 

► Suport a la professionalització del PAS 

► Pla d´Estabilitat Pressupostària i Viabilitat Financera 

► Instar la Generalitat a millorar el finançament 

► Major coordinació entre Grup UB i Universitat  
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