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· Il·lusió
· Decidim el futur

La universitat és una peça fonamental i irreemplaçable en la immensa 
majoria dels processos de transformació i vertebració de qualsevol so-
cietat. En l’actualitat, la universitat pública, la nostra universitat, ha de 
repensar des de la crítica constructiva la seva identitat, partint dels can-
vis externs i interns que hi tenen lloc. La Universitat ha de renovar les 
estructures de govern i reorientar les estratègies d’actuació fent de la 
millora contínua, l’excel·lència, l’equitat del model i el compromís social 
les seves principals marques d’identitat. Liderar aquesta tasca tan sols 
és possible amb la suma de l’esforç comú de tota la comunitat: profes-
sorat, alumnat i personal d’administració i serveis. Les aportacions de 
tots contribuiran a millorar el funcionament de la universitat readaptant 
la seva funció en un món globalitzat i canviant.

És temps de consolidar un sistema universitari que sigui capaç d’assumir 
els reptes que avui exigeix la nostra societat, per tal d’oferir una universi-
tat que tingui com a paradigma d’actuació el retiment de comptes i l’ex-
cel·lència en tots els seus aspectes, amb l’objectiu d’aportar-li els millors 
professionals i la millor investigació i innovació en el nou entorn digital, 
comptant amb els recursos suficients per a implementar les diferents 
polítiques universitàries. La internacionalització de les activitats univer-
sitàries és quelcom més que un element central de qualsevol projecte i 
s’ha d’emprendre amb una acció de caràcter netament transversal que 
es reflecteixi en la docència, la recerca, la gestió i la transferència, per 
fer-nos més presents i més visibles en un entorn canviant.

És imprescindible desenvolupar una acció social innovadora, compro-
mesa i solidària fomentada en la responsabilitat social i en les polítiques 
d’igualtat. En definitiva, una universitat competitiva, solidària, però com-
promesa alhora amb la formació de valors.

Són temps de canvi que demanen un nou model de govern universitari, 
compatible amb la idea de govern obert i de cultura ètica. Un model que 
faciliti la participació de tota la comunitat universitària en la definició de 
les seves polítiques per a millorar la qualitat democràtica i que permeti 
proporcionar informació de manera transparent, sotmesa a criteris de 
qualitat i millora contínua, i faciliti el retiment de comptes tal i com recla-
ma el nou model universitari.

Per tot això:

Volem una universitat que recuperi la il·lusió, on tots els seus membres 
sentin que estan treballant en el projecte col·lectiu de ser una universitat 
de referència a Europa i en la que la societat confiï, la senti propera i la 
percebi com un referent cultural.

QUINA UNIVERSITAT PROPOSEM?
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· Il·lusió
· Decidim el futur

La nostra universitat vol adaptar-se a les necessitats i demandes de la 
societat a la que serveix, i està immersa en un procés de construcció 
de la seva identitat. Aquest procés és un imperatiu que està present a 
la majoria d’universitats, però nosaltres hem de ser capaços de fer-ho 
amb qualitat i segell propi, amb una empremta diferenciada que ha de 
guiar l’acció del nostre equip de govern. Hem de fer un salt endavant 
en recerca i docència, també en gestió, transferència del coneixement 
i tecnologia i, com a conseqüència, situar la nostra universitat entre les 
millors del món.

Volem una universitat que doni respostes a les necessitats, preocupaci-
ons i demandes de la societat, mantenint la llibertat acadèmica –docent i 
de recerca– i el seu autogovern. Una universitat exigent amb ella mateixa 
i que excel·leixi en la qualitat dels ensenyaments que oferim al nostre 
alumnat que és, no ho oblidem, el que justifica l’existència de la institu-
ció i per al qual hem de treballar oferint-li la millor formació.
Volem una universitat que prengui les seves pròpies decisions de mane-
ra absolutament transparent, ètica, participativa, amb visió de futur i que 
rendeixi comptes a la societat. No volem una universitat intervinguda, 
encotillada, abúlica i no dialogant.

Assegurem el relleu generacional del Personal Docent i Investigador 
apostant pel talent, el de fora i el de dins, atès que de vegades oblidem 
que és el que ens ha situat on som. Fem de la internacionalització de 
la nostra acció docent, investigadora i de transferència de tecnologia i 
coneixement un exercici quotidià i no episòdic.

És urgent estabilitzar i rejovenir el nostre col·lectiu de Personal d’Admi-
nistració i Serveis; és indispensable restablir un clima de diàleg cons-
tructiu. Una universitat d’excel·lència no pot incomplir els seus acords, 
ni portar a judici els seus conflictes, ni entendre el personal com un pro-
blema en comptes de com un actiu.

Volem integrar tot l’alumnat en la construcció del nostre futur mitjançant 
noves dinàmiques participatives i garantir-los l’accés i la qualitat de la 
seva formació universitària. Volem que un cop acabat els seus estudis 
recordin amb orgull la seva experiència universitària.

Considerem imprescindible eliminar tota aquella burocràcia que obsta-
culitza, duplica i ens fa perdre agilitat en la presa de decisions. Gran part 
d’aquest repte passa per una transformació digital i un disseny estruc-
tural asimètric i polimorf que ens doti de comoditat i agilitat. Les cotilles 
homogènies només estrenyen.

Recuperem la il·lusió. Decidim el nostre futur
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· Consens
· Transparència
· Compromís

Tothom té dret a accedir a l’educació superior sense cap més límit que 
els seus  propis mèrits. El primer valor que volem reafirmar és, per tant, el 
del compromís infatigable de la Universitat de Barcelona amb les futures 
generacions, i posar la institució al servei de la societat que la sustenta. 
Volem una universitat de la qual el país se senti justament orgullós. 

Volem recuperar la il·lusió de tots els membres de la Universitat de Bar-
celona i  posar-la al servei  de la construcció d’un futur digne hereu de la 
nostra història centenària.

Reforçarem el paper de lideratge de la Universitat de Barcelona com a 
primera institució acadèmica del país.

El consens, el diàleg, la transparència i la major participació possible 
han de guiar l’acció del govern de la universitat. Aquests valors han de 
presidir totes i cada una de les actuacions de la nostra universitat, no so-
lament per exigència ètica, sinó també per transmetre al nostre alumnat 
aquests valors suprems de civilitat.

Volem convertir la Universitat de Barcelona no només en un referent in-
ternacional de recerca  i docència, sinó també en un referent cultural.  
Farem valer tant la nostra recerca com el nostre patrimoni.

Ens farem mereixedors de la nostra autonomia en la gestió de les perso-
nes, tant pel que fa al personal docent i investigador, com per al personal 
d’administració i serveis, i al nostre alumnat; i també per al nostre govern 
i els  nostres referents. Sabrem exigir el  tracte just que la Universitat de 
Barcelona mereix per la seva rellevància i significat.

Volem eficiència en la gestió dels recursos existents, transparència ab-
soluta i retre comptes de les accions desenvolupades. Un govern de la 
universitat ètic, professional, responsable i competent, amb accions ben 
coordinades entre les diferents àrees de gestió i els diferents vicerec-
torats, amb projectes tranversals,  per tal de garantir la seva viabilitat i 
cohesió.

Consensuarem un pla estratègic transversal que 
defineixi un programa d’actuacions a mitjà termini 

Agilitzarem  els processos de presa de decisions i millorarem els fluxos 
comunicatius. Reduirem burocràcia i guanyarem en flexibilitat. Combi-
narem la cerca persistent del consens amb l’aplicació rigorosa de les 
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decisions consensuades. Volem una estructura de govern més àgil i re-
duïda, tot dotant-la d’una responsabilitat més gran: retre comptes ha de 
ser la regla general, i mai, l’excepció.

Generarem una transparència real i efectiva, que 
ha de ser una constant de tots els òrgans de go-
vern i de cadascun de nosaltres 

El compromís ètic amb la comunitat universitària ha de governar les nos-
tres decisions. Aquest compromís ha d’estendre’s també a un compro-
mís social amb les persones que l’integren. Hem d’impulsar la concili-
ació de la vida personal, familiar i laboral; fomentar i garantir la igualtat  
amb independència del sexe i qualsevol altra condició, garantir una uni-
versitat saludable, sostenible i compromesa amb l’ajuda a la comunitat 
i el voluntariat.

· Consens
· Transparència
· Compromís
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· Docència de qualitat
· Participació
· Relleu generacional
· Carrera acadèmica

Volem impulsar una cultura participativa i volem 
fer-ho amb tot l’alumnat, i no només per a l’alum-
nat

Els estudiants són la raó per la qual la universitat, institució centenària, 
va néixer a l’Edat Mitjana, i avui en dia continuen essent-ne el principal 
component humà de la mateixa. Volem  evitar la pèrdua de talent i per 
això mantindrem i augmentarem, en la mesura que les disponibilitats 
ho permetin, els mecanismes que ho facin possible. Garantir l’accés i la 
qualitat de la formació universitària és la nostra prioritat absoluta.

Volem igualment reduir l’abandonament dels estudis, l’absentisme a les 
aules i combatre el desinterès per la contínua millora dels estudis i, en 
general, per tot allò que representa el  govern de la universitat. Incremen-
tarem la participació de l’alumnat obrint noves finestres de transmissió 
de les seves inquietuds i d’influència en el dia a dia de la institució. 

Volem, en definitiva, que els estudiants, en acabar els seus estudis, valo-
rin positivament la formació rebuda, se sentin orgullosos de la institució 
on han estudiat i la recordin com una etapa decisiva en la seva formació 
científica i humana.

Necessitem  un relleu generacional que incorpori  
un professorat competent  i il·lusionat a la Univer-
sitat de Barcelona

Indubtablement, els darrers anys han comportat un deteriorament de 
les condicions de treball del professorat. D’una banda, les condicions 
econòmiques de l’entorn han representat, al cap i la fi, una minva, en 
alguns casos considerable, dels seus ingressos, així com l’extinció del 
contracte de molt professorat no permanent. La reposició ha estat nul·la 
o molt baixa i la política de professorat erràtica. Deia Sèneca que per a 
qui no sap on va cap vent li és favorable; molt menys encara quan el vent 
ha bufat en contra. 

La Universitat de Barcelona necessita urgentment establir un model pro-
pi de carrera acadèmica. Naturalment, hi ha un marc legal que ha de ser 
un referent obligatori, però hi ha llibertat suficient dins de l’entorn per 
establir un model UB que ha de ser molt diferent  de l’actual. Aquest 
marc ha de ser el resultat d’un ampli consens, i no pot ser uniforme entre 
les diferents àrees i facultats. La carrera acadèmica –tots ho sabem- és 

LES PERSONES
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· Diàleg
· Promoció
· Estabilització
· Transparència

diferent en ciències socials, humanitats o ciències experimentals.  N’hi 
ha prou en veure com funciona el món universitari en diferents països 
per adonar-se que encotillar cada disciplina en un marc totalment definit 
porta a la insatisfacció de tothom.

Necessàriament, la política de personal docent i investigador ha de por-
tar en el futur a aturar i reduir una inflació d’associats que no garanteix ni 
l’excel·lència acadèmica ni la millora en la recerca i els seus indicadors. 
S’hauran d’establir els mecanismes adients per estabilitzar i promocio-
nar una part del professorat associat, i s’haurà de fer amb respecte per 
les persones i tenint sempre present el benefici de la institució. Negocia-
rem de  manera ferma amb les institucions en defensa de la capacitat de 
la UB per establir la política de professorat que millor s’adapti a la seva 
idiosincràsia.

La política de personal docent i investigador ha de conjugar els interes-
sos i necessitats docents amb els de la recerca. Els propers anys seran 
decisius: si no fem bé la nostra tria de professorat, la universitat se’n res-
sentirà d’una manera greu. Tenim un professorat permanent que pateix 
d’un envelliment creixent  i un professorat jove precaritzat, tant des del 
punt de vista econòmic com de la seva estabilitat. És imperatiu proce-
dir  a una renovació generacional feta amb seny i amb coneixement de 
causa. Volem retenir i incorporar talent, tant de dins com de fora, que 
permeti fer un salt qualitatiu tant en docència com en recerca. 

Recuperem un clima de diàleg amb tot el personal 
d’administració i serveis

El personal d’administració i serveis  es troba en una situació d’enorme 
perplexitat davant la inconclusa reforma d’estructures de la Universitat 
de Barcelona. Els darrers anys han estat testimonis de certs canvis ad-
ministratius i de gestió poc justificats, en molts casos deguts a interes-
sos molt concrets. Han assistit també a un augment considerable de la 
conflictivitat. El nostre projecte pretén generar un clima constructiu i de 
diàleg que arrenca de l’acompliment dels acords, com no hauria de ser 
d’altra manera, i la fi de la judicialització dels problemes.

L’acord passa per una estabilització racional del gruix dels interins,  un 
rejoveniment de la plantilla activant els concursos i augmentant l’eficièn-
cia de l’administració universitària, tot introduint una gestió per objectius 
i avaluació, sempre i quan això sigui possible. L’avaluació dels resultats 
ha de ser bidireccional: de dalt a baix, però també de baix a dalt. Cal 
urgentment intentar evitar la situació de `concurs permanent’ que ha ar-
ribat a un punt que perjudica seriosament l’efectivitat de l’administració. 
Aquesta situació ve provocada pel fet que la millora en les condicions  
passa necessàriament per un canvi en el lloc de treball. Cal establir tam-
bé un bon mecanisme de coordinació entre les estructures de personal i 
acadèmiques, així com en la selecció de personal.
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· Transformació digital
· Simplicitat
· Claredat
· Agilitat

L’administració ha de ser més senzilla i evitar duplicitats. Aprofitem les 
oportunitats que la reforma d’estructures i una veritable transformació 
digital poden aportar per fer un salt endavant en la gestió.

Impulsem una veritable transformació digital a la 
Universitat de Barcelona

La nostra proposta incorpora una acció transversal que ha de raciona-
litzar i millorar les condicions de treball de tots els col·lectius de casa 
nostra: la transformació digital de la UB.

El nostre projecte de transformació digital es basa en tres conceptes 
clau: simplicitat, claredat i agilitat.

Volem garantir que les estructures, infraestructures, recursos, equips i 
eines siguin les necessàries per donar resposta als projectes digitals de 
la UB. Crearem valor a partir de la informació de la qual la Universitat 
disposa. 

Establirem una política digital clara que permeti a l’universitari, ja sigui 
alumne, personal d’administració i serveis o bé personal docent i in-
vestigador, fer més senzilla qualsevol gestió i així poder dedicar més 
temps al seu estudi, treball, docència i recerca. Evitarem les duplicitats 
i reiteracions.
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· El valor de la docència 
· Transparència
· Formació permanent
· Innovació
· Qualitat

Una universitat no solament és excel·lent per la quantitat d’investiga-
dors que acull o pel nombre de publicacions que aquests produeixen. 
La reputació d’una universitat es valora, en primer lloc, per la qualitat i 
impacte de la seva docència.

Reivindiquem el valor de la docència, que és la part de la nostra dedica-
ció que ens permet un contacte directe amb l’alumnat, i que la docència 
no sigui una càrrega sinó una dedicació engrescadora.

Volem millorar la captació d’alumnes i la visibilitat de les possibilitats de 
trajectòries formatives  que ofereix la UB. Potenciarem la imatge de la 
UB com a universitat referent en la formació no només de grau, postgrau 
i doctorat, sinó també en la formació continuada al llarg de la vida.

Facilitem la tasca docent posant a disposició del 
professorat les eines necessàries i creant unes 
estructures de gestió àgils

La transformació digital de la UB que impulsarem serà decisiva per as-
solir els nostres objectius.

Pretenem  consolidar la gestió de la qualitat com a element que s’integri 
a l’activitat quotidiana de la UB i garantir la utilitat dels processos de se-
guiment i avaluació de les titulacions. La transformació digital de la UB 
ha de permetre que aquests mecanismes de seguiment siguin progres-
sivament més senzills i automatitzats.

La millora de la qualitat i la innovació docent ha de ser un dels objectius 
prioritaris de les universitats, i l’activitat docent del professorat ha de ser 
adequadament reconeguda i incentivada.

Cal analitzar qualitativament  i quantitativa, en clau de context de titu-
lació, les raons de les diferències que s’observen  sobre la valoració de 
l’experiència universitària que fa l’alumnat i extreure’n conseqüències 
pel que fa a la política docent.

Per tal d’aprofitar al màxim aquest potencial formador que té la univer-
sitat i distribuir  amb eficàcia  els beneficis de la seva activitat, cal evitar 
que estudiants amb motivació i capacitat d’assolir una titulació univer-
sitària no ho facin per raons no acadèmiques, ja que  això suposa clara-
ment un malbaratament de recursos i una pèrdua de talent.  

LA DOCÈNCIA I L’APRENENTATGE

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
Universitat de Barcelona. 
Candidat a Rector.
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Procurarem garantir la formació i la seva avalua-
ció adaptades a situacions d’exclusió

A l’hora d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius és fonamental tenir 
en compte l’existència d’estudiants amb perfils diferents.  Cal tenir-los 
presents a l’hora de definir el que s’entén per un “bon resultat”.

· El valor de la docència 
· Transparència
· Formació permanent
· Innovació
· Qualitat
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· Recerca
· Transferència
· UB-100

La missió de la universitat és crear coneixement i transmetre’l tant al 
seu alumnat com a la societat en general. Si la Universitat de Barcelona 
vol ser fidel a la societat i al país que ha de servir,  ha d’estar present en 
els grans desafiaments científics i socials del nostre temps i ha d’esfor-
çar-se en excel·lir i així proporcionar a la societat les eines que permetin 
formar professionals preparats i ciutadans cultes i lliures. Ha de ser tam-
bé protagonista en el desenvolupament econòmic, social, i contribuir al 
progrés d’una societat que es troba en  una ràpida  transformació.

La recerca juga un paper central en aquesta missió i és alhora una com-
ponent essencial de la docència; no és possible impartir una docència 
de qualitat sense ser partícip actiu i tenir-ne experiència de primera mà. 
Aquests són els motius pels quals la UB ha de garantir un bon nivell de 
recerca en totes aquelles àrees on tingui activitat i, en algunes àrees 
determinades, ha de competir per l’excel·lència i el lideratge. Cal con-
centrar l’esforç en aquests dos aspectes.

Volem reforçar  un model de recerca excel·lent a nivell internacional i 
pretenem  convertir la UB en un referent internacional.
  

Estratègia UB-100

Aquesta estratègia transversal pretén situar la Universitat de Barcelona 
entre les 100 millors institucions acadèmiques del món l’any 2025.

Aquesta aposta ambiciosa i difícil requereix una millora en molts àmbits, 
alguns dels quals ja s’han descrit: millorar la qualitat de la docència i 
atreure un nombre creixent de bons estudiants, incrementar substancial-
ment la internacionalització i, naturalment, aprofundir en la racionalitza-
ció i millora de la gestió. Però passa sobretot per una política transversal 
decidida, a fi de retenir i incorporar el millor talent possible a la nostra 
universitat. Això ha de permetre mantenir el dinamisme de la recerca que 
es fa a la UB, estenent-lo a les àrees on aquest és encara insuficient i 
incrementant-lo qualitativament en àrees estratègiques.

Volem incrementar el nombre de Highly cited researchers (HiCi) i acon-
seguir  aquesta categoria per a una fracció creixent del nostre personal 
acadèmic.

Volem igualment transmetre a la societat el nostre lideratge, engrandint 
la quantitat i qualitat de la difusió (outreach) de la ciència i la cultura que 
fem.

LA RECERCA I EL SERVEI A LA SOCIETAT

Joan Elias 
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· Transferència
· Arts, cultura i patrimoni

Treballarem per atreure els millors estudiants d’arreu per a cursar estudis 
a la UB i molt especialment de màster i doctorat.

Impulsarem de manera decidida la transferència del coneixement gene-
rat a la UB a la societat amb l’ambició d’esdevenir un actor rellevant en 
els camps culturals, socials i econòmics. 

Incrementarem el grau d’internacionalització de la docència, la recerca, 
la gestió i la transferència.

Un objectiu complementari a tots els anteriors és posar en valor la qua-
litat i la quantitat de la recerca que es fa a la Universitat de Barcelona. 
La societat ens ha de conèixer més bé; només així ens valorarà i sabrà 
posar a disposició de la universitat més recursos. Cal tenir present que 
en el futur pròxim els mitjans disponibles seran limitats i, per tant, serà 
imprescindible que la Universitat de Barcelona lluiti per fer-se un bon lloc 
en la seva distribució.

La Universitat de Barcelona ha d’assegurar-se que 
el coneixement generat per les seves activitats, i 
en particular per la seva recerca, impacti de ma-
nera positiva en la societat

Dit d’una altra manera: si la societat inverteix recursos econòmics en una 
universitat pública com la nostra, és obligat que la nostra activitat retorni 
aquest esforç amb escreix aportant elements generadors d’activitat cul-
tural, social i econòmica.

Complementem la valoració social de la nostra 
recerca amb una acció transversal entorn de les 
arts, la cultura i el patrimoni

Volem enfortir les capacitats de la Universitat de Barcelona  entorn de 
les arts, la cultura i el patrimoni, en el benentès de ser un  referent de la 
ciutat, de l’àrea metropolitana i del país. Per això potenciarem la col·la-
boració amb les institucions públiques i privades del nostre entorn.

Per portar-ho a terme cal desenvolupar els instruments necessaris per 
fer efectiu el deure de preservació, valoració i enriquiment del nostre 
extens patrimoni històric, artístic i cultural.

Cal també potenciar el sentiment de pertinença i de participació de tots 
els col·lectius de la UB entorn de les arts, la cultura i el patrimoni.  Final-
ment,  cal consolidar els valors estratègics de ser ̀ la Universitat’ del país.
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· Mobilitat
· Internacionalització

Cal simplificar els tràmits administratius per a la 
mobilitat dels diferents programes

Per ajudar-nos a posicionar la UB al món és imprescindible que augmen-
tem el component internacional en tots els àmbits. Hem de facilitar, com 
ja s’ha dit, la presència d’alumnat internacional en els nostres màsters 
i doctorats. Cal, doncs, refundar l’Escola de Doctorat de la Universitat 
de Barcelona, amb una estructura descentralitzada, flexible i col·labo-
rativa i que aporti valor a la captació de talent. Ha d’esdevenir el portal 
amic que trobi l’estudiant estranger  i ha de coordinar-se també amb 
els serveis d’atenció a l’estudiant i beques, per oferir un servei que sigui 
d’excel·lència.

La internacionalització a la UB: una prioritat

La incorporació de professorat internacional –sense fer-nos oblidar del 
talent que ja tenim a la casa o a d’altres institucions del país- ha d’apor-
tar noves idees i noves maneres de pensar, i ha de contribuir a que la 
nostra recerca i la nostra docència s’alineïn de manera permanent amb 
les prioritats del nostre temps.

La internacionalització hauria de fer-se extensiva també al personal 
d’administració i serveis, per facilitar-li la seva participació en progra-
mes de mobilitat, i reforçar-li en la mesura del possible els programes de 
formació i acreditació lingüística.



COMPROMÍS ÈTIC
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· Consens
· Confiança
· Respecte

COMPROMÍS ÈTIC
Als darrers anys s’ha patit la combinació dels efectes d’una crisi eco-
nòmica que ha propiciat una reducció del 18% en el finançament de la 
universitat pública catalana, amb un decreixement  alarmant de la taxa 
de reposició i un augment del 67% en el preu de les matrícules. Deia 
Cervantes al Quixot que donde no hay harina todo es mohína i, efecti-
vament, entenem que l’escassetat dels recursos ha propiciat un deterio-
rament de la convivència entre els diferents estaments que integren la 
Universitat de Barcelona i més enllà d’això, del consens, de la transpa-
rència i d’alguns  principis ètics que haurien de presidir el govern de la 
nostra Universitat.

Ens proposem redreçar aquesta situació. No solament pel valor de l’èti-
ca per se, sinó perquè la situació que heretem ha portat a una pèrdua del 
clima de confiança necessari per afrontar nous reptes. Per exemple, el 
deteriorament de les relacions amb el personal d’administració i serveis 
i la manca de perspectives subseqüent, o bé una política erràtica de re-
novació i incorporació del personal docent i investigador, que a més és 
totalment insostenible a mitjà termini, minen la confiança de col·lectius 
que són peces claus de la institució, i per tant posen  en perill la posició 
capdavantera de la UB, fins i tot la seva rellevància social a més llarg 
termini.

El primer objectiu d’aquesta proposta es fonamenta en cercar amplis 
consensos. Cal assegurar la col·laboració i complicitat de tota la comu-
nitat UB. Cal que totes les decisions estiguin inspirades en uns principis 
ètics clars en tots els àmbits i oferir una gestió i governança transpa-
rents. Volem un govern de la institució que sàpiga escoltar i que estigui 
obert al diàleg, fet que no és incompatible amb la fermesa en la defensa 
dels principis acordats. Quan aconseguim consensos amplis, restaura-
rem la confiança entre els diferents actors. 

El respecte a les persones és un component previ a la construcció de 
qualsevol acord i essent-ne conscients  volem impulsar els mecanismes 
que promoguin aquest ingredient necessari en tots els àmbits.

Volem, en definitiva, fer valer el treball que fem entre tots a la UB i acon-
seguir que puguem sentir-nos orgullosos de la institució on treballem. 
Necessitem l’ajut de tots els membres del col·lectiu UB per emprendre 
un camí clar cap al nostre objectiu.

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
Universitat de Barcelona. 
Candidat a Rector.
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Accions 

· Igualtat
· Confiança

Accions 

•

•

•

•

Objectiu
Restablir un clima de confiança mútua

Implementar de forma transversal i coherent el nostre projecte, 
sense àrees disjuntes ni actuacions contradictòries.

Fomentar el diàleg, evitar la judicialització dels conflictes i saber 
crear els mecanismes de mediació que permetin solucionar pro-
blemes enquistats. Creiem fermament que la institució ha de ser 
sensible a les reclamacions justes dels seus membres i respectar 
en tot cas els compromisos signats.

Estimular les bones pràctiques en la selecció del professorat i in-
vestigadors, establint un diàleg permanent entre les àrees de re-
cerca i PDI i, naturalment, amb les facultats i àmbits de coneixe-
ment  per tal d’establir un model UB diferenciat i consensuat.

Implementar de manera efectiva el codi HR Excellence in Research 
que la UB ha subscrit en el marc de la LERU.

•

•

•

•

•

•

Implementar un codi ètic que reguli possibles situacions de con-
flicte en les relacions interpersonals i entre el govern de la UB i els 
seus membres.

Prevenir i combatre fermament l’assetjament sexual o per raó de 
sexe i el mobbing a la universitat.

Impulsar l’enfocament integrat de gènere en totes les polítiques i 
activitats universitàries i en la seva projecció social, incorporant-ho 
com un criteri més d’excel·lència.

Treballar en la redacció d’un III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre 
dones i homes de la UB que compti amb la complicitat de tota la 
comunitat universitària i que faci que tothom ho senti com a seu.

Realitzar un bon diagnòstic, facilitar els recursos per poder-lo apli-
car i fer un bon seguiment i avaluació del Pla.

Incorporar la perspectiva de gènere en totes les etapes de la do-
cència universitària.

Objectiu
Fomentar i garantir la igualtat entre dones i homes i el res-
pecte dels seus drets
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· Control del govern
· Consens

Reforçar el paper de la Comissió de Reclamacions (art 158 dels Es-
tatuts de la UB), assegurant-ne la seva autonomia i independència.

Dotar a l’oficina del Síndic de Greuges dels mitjans necessaris i 
reforçar el seu paper independent.

Establir un diàleg continuat amb el Consell Social per tal que hi hagi 
un flux constant d’informació que permeti un retiment de comptes 
eficaç i alhora constructiu.

•

•

•

Accions 

Objectiu
Reforçar els mecanismes de control del govern de la UB

•

•

•

Establir un codi de bones pràctiques dels diferents  procediments 
administratius sota la supervisió del Síndic de Greuges. 

Crear una normativa específica que reguli de manera molt estricta 
el conflicte d’interessos en el  sí de la UB, en particular allò que té 
a veure amb la dotació de recursos humans o materials.

Debatre i revisar els criteris establerts en el PDA, atenent a les pe-
culiaritats de les diferents àrees de coneixement, sense que els 
mecanismes de valoració quedin en absolut desvirtuats. 

Compartir i consensuar les grans decisions de la UB, especialment  
aquelles que tenen una incidència directa sobre les persones que 
la integren.

Implementar mecanismes com per exemple l’exposició pública 
prèvia d’estudis i propostes per al seu coneixement i debat, la pos-
sibilitat de presentar suggeriments  i esmenes tant a títol individual 
com col·lectiu, i posar a disposició de la comunitat universitària els 
documents amb antelació  suficient per tal que puguin fer-se’n una 
opinió. 

Reformular la Junta Consultiva (art. 64 Estatuts UB) per tal que 
aporti un mecanisme més eficient d’assessorament al Rector en 

•

•

•

Accions 

Objectiu
Cercar el consens
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· Consens

•

qüestions d’especial transcendència, que li permeti  demanar as-
sessorament extern quan ho consideri convenient, així com esta-
blir una comunicació directa amb el Consell Social.

Constituir una Comissió Científica Assessora formada per acadè-
mics de gran prestigi externs a la Universitat de Barcelona que 
ajudin en la presa de decisió  sobre aspectes estratègics de la 
recerca a la UB. 



LES PERSONES
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L’alumnat és el destinatari de l’activitat acadèmica i el que dóna un sentit 
ple al dia a dia del professorat universitari. És per aquest motiu que vo-
lem dedicar una part important del nostre esforç a fer que el seu pas per 
la nostra Universitat sigui el més profitós, enriquidor i agradable possible 
fins que arribi a incorporar-se al món laboral. En aquest sentit, treba-
llarem al màxim per crear i mantenir un clima de diàleg i de treball que 
contribueixi a l’enfortiment d’una relació d’empatia. 

Vivim en una societat en constant transformació i (des)connexió, dins 
de la qual emergeixen escenaris i aprenentatges nous que incideixen 
tant en el professorat com en l’alumnat. Se’ns demana que treballem en 
xarxa i de forma col·laborativa, usant les tecnologies, llegint i escrivint en 
llengua anglesa, potenciant l’emprenedoria i la creativitat. Tot això ens 
porta cap a una profunda renovació metodològica que tendeix a despla-
çar l’eix de l’activitat docent del professorat i la matèria cap a l’alumnat 
en els nous escenaris que ens envolten. 

La renovació metodològica és absolutament necessària i ens empeny a 
aprendre plegats, però partint de com l’alumnat s’hi implica i aprèn. Cal 
superar l’etapa ja viscuda de “tot per a l’alumnat, però sense l’alumnat” 
per cercar els escenaris i les metodologies més adients per garantir una 
formació integral, respondre a les demandes professionals,  entendre 
el seu paper com a agent clau en la millora institucional i incorporar el 
talent atresorat que té.

La crisi econòmica i les dificultats financeres de les universitats han pro-
vocat que una part important de les conseqüències hagi estat suportada 
pels estudiants. Una de les nostres preocupacions fonamentals és que 
aquesta situació no es tradueixi en situacions d’exclusió i abandona-
ment. Una de les nostres prioritats serà adoptar mesures que garanteixin 
el principi d’igualtat d’oportunitats en l’accés a tots els nivells de l’ense-
nyament superior i la seva continuïtat. 

Per tal de fer efectives totes les mesures que es proposen a continuació 
és cabdal dissenyar estratègies que fomentin l’autonomia de centres i 
serveis, endegar accions per a la seva coordinació i que posin al seu 
abast els recursos disponibles. En aquest sentit, volem subratllar el pa-
per del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) a l’hora de generar i dinamit-
zar accions amb i per a l’alumnat, així com posar en valor la contribució 
de l’Observatori de l’Estudiant.

ESTUDIANTS

· Igualtat d’oportunitats
· Renovació metodològica

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
Universitat de Barcelona. 
Candidat a Rector.
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· Igualtat d’oportunitats
· Pla d’acció tutorial
· Participació

Accions 

Objectiu
Incrementar la iniciativa, la participació i la representació 
de l’alumnat a la universitat garantint la defensa dels seus 
drets

Accions 

Millorar el suport material i logístic a les associacions d’estudiants. 

Estimular la participació en les estructures i òrgans de govern. 

•

•

•

•

•

•

•

Reclamar i defensar l’equiparació del preu de la matrícula dels es-
tudis de grau i de màster.

Mantenir i ampliar els programes propis de beques i ajuts que ga-
ranteixin el dret a l’accés i seguiment dels estudis.

Suprimir barreres arquitectòniques i adaptar els espais per a per-
sones amb necessitats especials.

Garantir la igualtat dels estudiants independentment de la seva ori-
entació sexual.

Facilitar  l’accés a la universitat a persones pertanyents a col·lec-
tius amb risc d’exclusió social.

Objectiu
Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés i seguiment 
d’estudis d’educació superior

•

•

•

Objectiu
Crear un entorn favorable per a la integració de l’alumnat 
de nou ingrés

Accions 

Mantenir i reforçar els programes d’orientació universitària i la col-
laboració amb els centres d’educació secundària.

Mantenir i ampliar els diferents tipus de jornades per a nou alumnat .

Desenvolupament de programes de mentorització o acompanya-
ment (integrats en el Pla d’Acció Tutorial) que permetin guiar a 
l’alumnat de nou ingrés en la seva integració a la vida acadèmica i 
social de la universitat.
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· Participació
· Capacitació lingüística

•

•

•

Objectiu
Millorar la capacitació lingüística i acreditació del nivell en 
llengua estrangera

Accions 

Potenciar i garantir el finançament d’un programa anual de beques 
per a l’acreditació lingüística del B2 dirigit a l’alumnat i vinculat als 
resultats assolits.

Promoure el disseny d’assignatures curriculars i extra-curriculars 
que millorin la capacitació lingüística de l’alumnat en una llengua 
extrangera.

Impulsar la interrelació d’estudiants en mobilitat internacional per a 
la millora de les seves competències lingüístiques i professionals.

Impulsar estudis i aproximacions a l’activitat acadèmica des de la 
perspectiva de l’alumnat.

Impulsar  metodologies docents que tinguin present aquest aspec-
te.

Implementar accions diverses per a facilitar el seguiment d’aques-
tes metodologies per part de tot el col·lectiu d’estudiants.

•

•

•

Objectiu
Ampliar el coneixement sobre els nous escenaris d’apre-
nentatge de l’alumnat i la seva relació amb l’activitat do-
cent

Accions 

Implantar recursos digitals per a la detecció de necessitats i la seva 
consideració en els òrgans de govern.

Fomentar l’associacionisme estudiantil i donar suport als seus pro-
jectes.

•

•

Objectiu
Millorar l’ocupabilitat i l’emprenedoria
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· Emprenedoria
· Formació integral

Millorar el portal adreçat a l’alumnat i fer que es constitueixi en un 
espai on es concentri tota la informació bàsica de la UB, en la que 
hi puguin participar.  
Explorar noves formes de comunicació amb la intenció clara 
d’avançar a nivells màxims de transparència i participació.

•

•

•

•

•

Objectiu
Crear un entorn favorable per a la formació integral i la 
vida universitària de l’alumnat

Accions 

Incentivar i promoure la participació, el voluntariat i les iniciatives 
d’aprenentatge servei.

Potenciar una àmplia política d’activitats culturals dirigides a alum-
nat, que promogui una formació diversificada.

Estimular la projecció dels Col·legis Majors com a entorn acadè-
mic, cultural i cívic.

•

•

•

Accions 

Desenvolupar programes de formació continuada per a la empre-
nedoria.

Enfortir els vincles (pràctiques en empreses i institucions, etc.) amb 
els mons professionals de referència per tal d’afavorir l’ocupabilitat 
dels egressats. 

Potenciar les borses de treball, fires d’empreses i altres accions 
destinades a posar en contacte els estudiants amb el món profes-
sional i la societat.

Objectiu
Enfortir la comunicació, la difusió d’informacions i d’activi-
tats cap als estudiants i entre ells

Accions 
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· Relleu generacional
· Estabilització
· Promoció

Durant els últims anys, la política de professorat ha provocat inestabili-
tat i frustració en les legítimes expectatives acadèmiques i docents del 
personal docent i investigador funcionari i laboral de la UB. Considerem 
que el personal docent i investigador  constitueix el principal valor de la 
nostra universitat en la creació, desenvolupament, transmissió i crítica 
de la ciència, de la tècnica i de la cultura. En conseqüència, és essencial 
recuperar un dels aspectes centrals de l’autonomia universitària, que no 
és cap altre que la formació, selecció i promoció del personal docent i in-
vestigador, expressió última del nostre autogovern. Una carrera profes-
sional ben definida, amb regles clares, es necessària per tal de recobrar 
la il·lusió per la docència i la investigació.

Per aconseguir-ho és imprescindible establir una política d’ordenació del 
professorat i de la carrera acadèmica que sigui racional, sostenible, que 
respongui a les necessitats de la UB i que promogui l’excel·lència en do-
cència i en recerca, així com restablir un model d’ordenació acadèmica 
i de reconeixement de l’activitat del professorat ajustat a la diversitat de 
la nostra universitat.

Per assolir els dos reptes anteriors, cal dissenyar la carrera docent i in-
vestigadora de la UB, per tal d’establir amb claredat les condicions d’ac-
cés, selecció, estabilització i promoció del personal docent i investigador 
d’una manera transparent i global, en el marc d’una plantilla laboral or-
denada i ajustada als reptes que la UB haurà d’afrontar en el futur i, entre 
els quals, es troba en lloc preeminent el necessari relleu generacional.

La possibilitat de promoció és un dret natural del personal docent i in-
vestigador que no sempre ha estat aplicat com cal. És necessari fixar, 
amb la col·laboració de tots els actors implicats, un pla de promoció a 
catedràtic funcionari o laboral com a últim estadi de la carrera professi-
onal. Tot això sense condicionaments externs, més enllà dels que s’en 
derivin de la normativa vigent, i amb la coherència necessària respecte a 
les necessitats estratègiques confeccionades per la pròpia UB a través 
del disseny de la plantilla. 

Cal tenir en compte que la Universitat de Barcelona ha perdut en els 
últims anys investigadors qualificats que han trobat acomodament en 
altres universitats i institucions. Resulta necessari, per tant,  posar en 
marxa un pla de captació i recuperació d’investigadors per tal d’incorpo-
rar tot aquest talent qualificat. Resulta igualment necessari saber trobar, 
tant dins com fora de la institució, el talent que necessitem per bastir 
una universitat capdavantera en els propers decennis, més enllà de les 
dificultats dels darrers anys.

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
Universitat de Barcelona. 
Candidat a Rector.
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· Carrera acadèmica
· Relleu generacional

•

•

•

•

Objectiu
Reconstruir un cos docent i investigador de qualitat con-
trastada

Davant de la situació on les difícils condicions de  l’entorn i també les 
pròpies decisions ens han conduït, considerem que s’han de prendre 
mesures urgents per tal de reconstruir un cos docent i investigador de 
qualitat contrastada, així com establir un pla plurianual d’estructuració 
del personal docent i investigador.

Accions 

Avaluar de forma rigorosa i transparent la situació de la plantilla de 
personal docent i investigador, tant funcionaris com contractats 
permanents o temporals.

Dissenyar la plantilla d’acord amb els departaments, centres i al-
tres interlocutors a partir de l’avaluació de la situació actual i les 
seves necessitats reals tant de docència com de recerca.

Revisar el disseny de la plantilla de forma regular i sempre que sigui 
necessari per canvis sobrevinguts en la normativa o d’altres. 

Millorar els plans de transformació d’associats en fals amb l’objec-
tiu de dignificar i reconduir, quan això sigui possible, sota fórmules 
contractuals adequades (contractes postdoctorals, lector, agregat, 
titular d’Universitat) el treball que exerceixen des de fa anys a la 
Universitat de Barcelona.

Política d’ordenació del professorat i de la carrera 
acadèmica racional que respongui a les necessi-
tats de la UB

Disposar d’una plantilla de personal docent i investigador actualitzada 
per centres i una planificació adient ha de permetre racionalitzar la políti-
ca de professorat d’una manera transparent i clara. Constitueix, per tant, 
un instrument eficient per a un adequat govern de la UB, la renovació 
generacional i la captació de professorat excel·lent.

La carrera docent ha d’indicar clarament els camins d’accés a través 
d’un procés de selecció objectiu, exigent i d’acord amb les necessitats 
acadèmiques. L’inici de la carrera acadèmica ha de desenvolupar-se  
des de perfils docents i investigadors (Lector, Col·laborador, Ramón y 
Cajal o similars) o bé des dels específics dels àmbits clínics.
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· Captació i recuperació 
del talent
· Suport al personal inves-
tigador

Dissenyar una estratègia de captació d’investigadors de talent a 
través de l’augment de la incorporació de Ramón y Cajal, Juan de 
la Cierva i programes similars per a la seva futura estabilització, 
conjuntament amb l’àrea de recerca. 

Objectiu
Establir plans de captació i recuperació del talent

Per tal d’incorporar nous investigadors, formats o no a la UB, que ac-
tuïn de generadors de noves dinàmiques en recerca i millorin la do-
cència, amb atenció també a la millora del grau  d’internacionalització 
de la UB.

Accions 

•

Accions 

Endegar un programa de suport al personal investigador en for-
mació i postdoctoral, mitjançant el qual s’elaborarà per a cada un 
d’ells una guia rigorosa per a la seva formació en docència i recer-
ca. 

Crear un òrgan de coordinació entre el vicerectorat de Personal 
Docent i Investigador i el de Recerca que permeti el seguiment del 
programa traçat i doni suport a l’investigador en el seu desenvo-
lupament.

Signar convenis específics que permetin la realització d’estades de 
recerca i intercanvi formatiu amb els centres de recerca i universi-
tats més importants. 

Millorar tant qualitativament com quantitativa les beques de mobi-
litat per al personal en formació i postdoctoral, que incrementin les 
possibilitats d’obtenir les acreditacions públiques corresponents.

•

•

•

•

Objectiu
Afavorir institucionalment la carrera acadèmica del perso-
nal investigador

Conscients de les exigències necessàries per a l’accés a l’inici de la 
carrera docent i investigadora, considerem imprescindible posar en 
marxa una sèrie d’accions per tal d’afavorir institucionalment la car-
rera acadèmica del personal investigador en formació i postdoctoral, 
atenent a les exigències de cada àrea i a les possibilitats que permeti 
la plantilla.
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· Promoció
· UB-100

Accions 

•

•

Confeccionar de forma oberta, consensuada i transparent un pla 
realista de promoció i vetllar perquè  periòdicament (anualment) es 
reservi una partida pressupostària adequada per garantir el desen-
volupament d’aquesta promoció. 

Acordar amb les institucions pertinents que aquest procés no de-
pengui de la taxa de reposició.

Objectiu
Establir d’un pla estable de promocions a càtedres

•

•

Captar talent en investigació a través del pla Serra-Húnter, o aquell 
que el substitueixi, en la mesura que es consideri adient, i poten-
ciar igualment la captació de talent a través de contractes de visi-
tant o, si escau, mitjançant altres fórmules contractuals adequades 
compatibles amb l’estructura de la plantilla dissenyada i les neces-
sitats prèviament establertes. 

Creació de les Càtedres UB-100, tal com es descriuen en l’àrea de 
recerca.
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· Pla de dedicació aca-
dèmica
· Reconeixement de l’ac-
tivitat del professorat 

•

•

•

•

Accions 

Reduir la burocràcia i millorar els processos de gestió, tant de la 
docència com de la recerca. 

Revisar, en coordinació amb el vicerectorat de Recerca, els pa-
ràmetres de mesura de l’activitat de recerca tenint en compte les 
singularitats pròpies d’una universitat generalista i molt diversa.

Reconèixer i valorar més adequadament les funcions de coordina-
ció i gestió que es desenvolupen en Treball Final de Grau, Treball 
Final de Màster, pràctiques, seminaris, cursos d’especialització i 
màster, entre d’altres, en coordinació amb el vicerectorat de Polí-
tica Docent.

Impulsar la regularització del reconeixement docent en el PDA dels 
professors associats, posant en valor la seva tasca.

Objectiu
Revisar i millorar el procediment de reconeixement de les 
tasques del professorat

Model d’ordenació acadèmica i de reconeixement 
de l’activitat del professorat més ajustat a la diver-
sitat de la nostra universitat

Actualment, el professorat es veu abocat a una ingent tasca burocrà-
tica i de gestió, inexistent a les universitats més punteres del món. Cal 
optimitzar recursos mitjançant la transformació digital, per tal que el 
personal docent i investigador pugui assumir amb plenes garanties 
les seves tasques de docència, investigació i transferència de conei-
xement.

En aquest sentit resulta una exigència irrenunciable transformar, d’una 
manera àmpliament consensuada, l’actual sistema de còmput del Pla 
de Dedicació Acadèmica (PDA) cap a una major coherència i simplifi-
cació, que permeti computar adequadament la tasca que realitza tot 
el personal docent i investigador amb l’objectiu de mesurar objectiva-
ment tant les necessitats de professorat com el seu rendiment.

Objectiu
Preparació d’un pla de valorització del professorat i de mi-
llora de les condicions de treball
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· Conciliació
· Comunicacio

Objectiu
Desenvolupar una política en defensa del professorat de 
la UB

Accions 

Liderar i reorientar amb fermesa davant els òrgans pertinents (Di-
recció General, Consell Interuniversitari de Catalunya, Ministeri, 
Conferència de Rectors) la política universitària de professorat de-
senvolupada tant a nivell estatal com per la Generalitat, mitjançant 
el diàleg. 

Desenvolupar  un canal de comunicació permanent perquè el pro-
fessorat pugui expressar  qualsevol possible desviació en l’aplica-
ció de la normativa acadèmica i laboral.

•

•

Accions 

Dissenyar un pla d’incentius adequat a les especificitats del pro-
fessorat, que permeti l’accés a ajudes econòmiques per impulsar 
projectes finançats per la UB, llicències per a investigació, beques 
d’investigació per a professorat consolidat, reconeixements insti-
tucionals, així com el seu adequat tractament en el PDA. 

Elaborar directrius  per a l’organització dels encàrrecs docents que 
permetin la conciliació de la vida familiar i la laboral de mares i 
pares amb fills menors de fins a 12 anys, així com per a aquells 
professors que tinguin al seu càrrec persones dependents per dis-
capacitat o malaltia. 

•

•
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Tal i com estableixen la Llei Orgànica d’Universitats i la Llei d’Univer-
sitats de Catalunya, corresponen al personal d’administració i serveis 
(PAS) de les universitats públiques les següents tasques: el suport, l’as-
sistència i l’assessorament a les autoritats acadèmiques, l’exercici de la 
gestió i administració, particularment en les àrees de recursos humans, 
l’organització administrativa, els assumptes econòmics, la informàtica, 
els arxius, les biblioteques, la informació, els serveis generals, els ser-
veis cientificotècnics, així com el suport a la recerca i la transferència de 
tecnologia i qualsevol dels altres processos de gestió administrativa i de 
suport que es determinin necessaris per a la universitat en el compliment 
dels seus objectius. Es tracta, per tant, d’un element fonamental en l’es-
devenir i creixement de la universitat. El PAS és imprescindible per al 
funcionament quotidià i sense un bon PAS, assolir qualitat i excel·lència 
és impossible. El personal d’administració i serveis és, per tant, un actiu.
 
Les universitats han de fomentar la formació permanent del personal 
d’administració i serveis. És clau facilitar que el personal pugui seguir 
programes que reforcin les seves competències professionals. Així ma-
teix, les universitats han de promoure les condicions perquè el personal 
d’administració i serveis pugui exercir les seves funcions en universi-
tats diferents de la d’origen. Amb aquesta finalitat, es poden formalitzar 
convenis entre les universitats o amb altres administracions públiques 
que garanteixin el dret a la mobilitat del seu respectiu personal sota el 
principi de reciprocitat. És a dir, el personal d’administració i serveis ha 
d’estar en permanent reciclatge i ha de tenir possibilitat de creixement 
professional i mobilitat.

En aquests moments, més d’una tercera part del PAS es troba en situ-
ació d’interinitat o temporalitat, i gairebé una quarta part es jubilarà en 
la pròxima dècada i només un de cada deu té menys de 35 anys. Els 
concursos estan paralitzats, els encàrrecs en clar frau de llei superen el 
centenar, el fons d’acció social desaparegut i els acords rubricats  no 
s’acaben de complir. Alguns conflictes s’han hagut de resoldre per la 
via judicial.

Apostem per una universitat que valori al seu personal d’administració i 
serveis, per una universitat en clima permanent de diàleg amb els òrgans 
de representació del PAS i per una universitat que se senti obligada pels 
acords que subscriu. Des d’aquestes premisses s’articularà un pla d’es-
tabilització i rejoveniment del PAS, es reduiran al mínim imprescindible 
els encàrrecs, i es regularitzaran  els concursos de manera periòdica.

Apostem per un PAS en formació permanent, amb una alta capacitat 
d’adaptabilitat i transversalitat que permeti desenvolupar tant carreres 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ 
I SERVEIS

· Diàleg
· Consens
· Formació

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
Universitat de Barcelona. 
Candidat a Rector.
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· Diàleg
· Estabilització
· Promoció

Objectiu
Mantenir un clima de diàleg continuat amb la Junta de Per-
sonal i el Comitè d’Empresa

Accions 

Establir reunions quinzenals amb Junta de personal (o comissions 
creades ad hoc) i Comitè d’empresa (o comissions creades ad hoc) 
per al seguiment de les temàtiques que els siguin pròpies.

Compromís de compliment del Conveni Col·lectiu i dels Acords 
amb Junta.

Nomenar, dins de l’equip de govern, un responsable de la inter-
locució constant amb els representants del PAS-funcionari i labo-
ral-.

Atendre de forma individualitzada a tot PAS que ho requereixi.

•

•

•

•

Accions 

•

•

•

•

•

•

Activar un pla d’estabilització que redueixi substancialment els in-
terins i els temporals.

Desenvolupar un pla de formació i promoció adequat  a cada 
col·lectiu.

Subscriure convenis amb altres administracions que permetin la 
mobilitat interadministrativa.

Reduir els llocs específics,  permetent amb això més mobilitat i 
flexibilitat.

Eliminar la pràctica abusiva dels encàrrecs.

Revisar el manual de valoració de llocs de treball.

Objectiu
Estabilització, promoció, flexibilitat i mobilitat

horitzontals com verticals. Una universitat amb un pla estratègic ben dis-
senyat i amb objectius clars, podrà disposar d’un PAS i un professorat 
coneixedor de les seves obligacions, drets i objectius. Consegüentment, 
es podrà obrir a processos d’avaluació de les polítiques, del rendiment i 
l’acompliment de dalt a baix i de baix a dalt (360º) de tot el seu personal. 
Creiem fermament en la participació i el consens, i volem obrir consultes 
que ens permetin, entre tots, arribar a aquest model.
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· Compromís amb les 
persones
· Direcció per objectius

Objectiu
Direcció per objectius amb avaluació 360º

Accions 

Iniciar una progressiva introducció de la direcció per objectius, una 
vegada aprovat el pla estratègic i determinats els objectius anuals. 

Impulsar la creació d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) que 
respongui de manera versemblant a aquest disseny, una vegada 
definida l’estructura orgànica que es pretén per a la UB.

Treballar, en la mesura del possible amb els grups A1 i amb els 
laborals de grup 1 per projectes biennals.

Formar en direcció de grups humans a les Direccions de Servei.

Avaluar l’acompliment 360º (amb impacte en la formació, la carrera 
horitzontal i vertical i l’organització).

En el moment en què hi hagi objectius anuals, avaluar la productivi-
tat (un primer any sense impacte econòmic per a ajustar el model).

•

•

•

•

•

•

Implementar un codi ètic que reguli possibles situacions de con-
flicte en les relacions interpersonals i entre el govern de la UB i els 
seus membres.

Reactivar el Pla d’Acció Social.

Activar protocols d’excepcionalitat horària i de prestació de serveis 
per a supòsits de malaltia greu de familiar en primer grau.

Crear un protocol d’ingrés per al nous contractats, un d’acomiada-
ment per a jubilacions i un d’actuació en casos de traspàs.

•

•

•

•

Accions 

Objectiu
Consolidar el compromís amb les persones



SERVEIS PER A
LES PERSONES
I EL TREBALL
UNIVERSITARI
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· CRAI
· Millora dels recursos

El CRAI constitueix un dels elements distintius de la UB per la seva tasca 
de donar suport a la docència, l’aprenentatge, la investigació i la forma-
ció integral de les persones; promoure la difusió dels recursos d’infor-
mació i facilitar-ne l’accés; oferir serveis de qualitat i col·laborar en els 
processos de creació del coneixement, i contribuir a la consecució dels 
objectius acadèmics i científics de tota la comunitat universitària.

La crisi econòmica i les conseqüents retallades pressupostàries també 
han afectat a aquest servei. I d’altra banda, la cada vegada més gran 
competència entre universitats fa que sigui necessari un esforç addicio-
nal de posicionament i lideratge. 

Amb 19 biblioteques ubicades als diversos campus i centres de la nostra 
universitat, el CRAI ofereix un dels serveis millor valorats pels usuaris, 
amb un personal ben qualificat, amb vocació de servei, interessat en la 
millora i les novetats, conscient de la necessitat de canvis i amb capa-
citat d’adaptació.  Malgrat això encara hi ha un cert desconeixement i 
infrautilització de recursos i serveis per part d’alguns usuaris, que s’ha 
d’evitar.

El suport a la recerca i la docència que ofereixen el conjunt de bibliote-
ques repartides pels nostres campus és una prioritat inexcusable.

CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENEN-
TATGE I LA INVESTIGACIÓ (CRAI)

Objectiu
Millorar els recursos i serveis bibliogràfics de suport a la 
recerca i a la docència

Accions 

Mantenir i incrementar la col·lecció, tant digital com impresa, en 
totes les àrees de coneixement.

Potenciar i actualitzar constantment els portals de suport a la re-
cerca.

Fomentar els plans de formació per al personal investigador en l’ús 
dels recursos de la biblioteca electrònica i l’elaboració de tutorials 
que ajudin a emprar els múltiples recursos d’informació.

Orientar i ajudar el PDI sobre formats i mitjans de publicació dels 
seus treballs científics per a millorar els seu impacte.

•

•

•

•

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
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· Suport a l’aprenentatge
· Qualitat de servei

Objectiu
Mantenir i millorar la gestió i la qualitat del servei

Accions 

Determinar, juntament amb els centres les prioritats i les mesures 
generals que cal aplicar per millorar els serveis relacionats amb la 
seva biblioteca especialitzada.

Millorar la dotació dels equips informàtics a la biblioteca.

Analitzar, dins del programa de transformació digital de la UB, la 
manera de fer més senzill l’accés als recursos  electrònics des de 
fora de la institució per facilitar-hi l’accés als usuaris.

Garantir  la disminució de l’eventualitat en el personal i el manteni-
ment d’un personal estable.

Potenciar la internacionalització de les nostres biblioteques a tra-
vés de convenis i projectes amb altres universitats de referència.

•

•

•

•

•

Accions 

Fomentar els plans de formació per a estudiants en l’ús dels recur-
sos de la biblioteca.

Incrementar el nombre d’ordinadors d’accés públic als recursos 
d’informació.

Incrementar els materials de suport a l’aprenentatge, sobretot en 
format electrònic (manuals i altres materials docents).

Estudiar, juntament amb els responsables de les biblioteques i els 
representants de l’alumnat, la política de calendari especial i d’ho-
raris d’obertura i tancament de les biblioteques en èpoques d’exà-
mens i períodes de vacances.

•

•

•

•

Objectiu
Millorar els recursos i els serveis bibliogràfics a disposició 
de l’alumnat per a facilitar els seu procés d’aprenentatge

Objectiu
Projectar-se cap a la societat

• Fomentar la presència del CRAI en projectes i organitzacions del 

Accions 
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· Projecció
· Digitalització

•

•

seu àmbit (actualment ja participa a vuit organitzacions).

Fer visible el coneixement i patrimoni documental de la UB mit-
jançant l’organització i/o participació en exposicions que donin a 
conèixer el patrimoni bibliogràfic i documental de la UB al conjunt 
de la societat, així com col·laborar amb altres institucions en esde-
veniments culturals.

Continuar la digitalització del patrimoni bibliogràfic i continuar do-
nant visibilitat, mitjançant les còpies digitalitzades,  als fons patri-
monials, bibliogràfics i documentals de la UB a través del  portal 
de la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona 
(BiPaDi).
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· Capacitació lingüística
· Multilingüisme

Si bé tant els Estatuts de la UB com el Reglament d’usos lingüístics ga-
ranteixen la protecció, l’ús i la promoció de la llengua catalana, la política 
lingüística de la UB té un marc d’actuació molt més ampli atès el marc 
d’internacionalització en el que desenvolupa la seva activitat en docèn-
cia i en recerca. Per això cal ampliar el ventall d’actuació en matèria de 
política lingüística i fer esment no només de la llengua catalana sinó tam-
bé d’altres llengües com ara l’anglès, l’alemany, l’italià o el xinès.

Els principals òrgans que treballen per aconseguir aquests objectius són 
actualment: l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM), que ofereix formació en 
divuit idiomes a quatre mil alumnes, i els Serveis Lingüístics que tenen 
per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l’assessora-
ment lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques 
i administratives de la comunitat universitària. Al mateix temps, la Co-
missió de Política Lingüística és l’òrgan responsable d’establir les direc-
trius en matèria de política lingüística i d’impulsar la normalització de la 
llengua catalana, i rep el suport de la Xarxa de Dinamització Lingüística 
creada amb la finalitat de sistematitzar harmònicament les accions enca-
minades a estimular l’ús de la llengua catalana en la docència, la recerca, 
l’administració i la gestió universitàries, la informació i la representació 
de la Universitat de Barcelona a l’exterior. Per últim, cal destacar també 
la tasca realitzada pels Estudis Hispànics en l’ensenyament de la llengua 
i la cultura espanyoles per a estrangers a Barcelona i en l’organització de 
cursos de llengua espanyola específics per a estudiants d’intercanvi del 
programa Erasmus de la Universitat de Barcelona.

Tot i que la comunitat universitària ha fet un gran esforç per millorar el 
coneixement de les diferents llengües, resta encara molta feina per fer si 
volem aconseguir l’excel·lència també en aquesta matèria.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA I FOMENT 
DEL MULTILINGÜISME

Objectiu
Promoure la capacitació lingüística de tota la comunitat 
universitària

Accions 

Impulsar ajuts per a la capacitació lingüística de l’alumnat, el PDI 
i el PAS.

Millorar l’oferta formativa multilingüe semipresencial i en línia.

Impulsar un pla de formació que proporcioni al PAS i al PDI les 

•

•

•

Joan Elias 
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· Serveis lingüístics
· Docència en anglès

Objectiu
Aprofundir en la promoció de la docència en anglès i de la 
seva qualitat

Accions 

Assessorar als centres que vulguin emprendre el disseny d’una 
oferta en llengua estrangera.

Millorar el suport en el disseny de materials en llengua estrangera.

Fomentar la capacitació lingüística del PDI mitjançant la mobilitat, 
els cursos de formació, etc.

Millorar la formació específica en docència en llengua estrangera.

•

•

•

•

competències comunicatives específiques de cada col·lectiu i que 
combini el coneixement de les llengües oficials amb el de terceres 
llengües.

Fer més visibles els serveis lingüístics que s’ofereixen i oferir-ne de 
nous per tal de garantir la màxima qualitat en l’ús de les llengües 
a la UB.

•
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· Igualtat
· Diversitat
· Atenció a la gent gran

Malgrat els esforços realitzats, les desigualtats per raons de gènere se-
gueixen persistint en la societat i també en el món acadèmic, i la univer-
sitat no n’és pas una excepció. Malgrat la massiva incorporació de les 
dones a la universitat, la seva representativitat en el món acadèmic i les 
seves possibilitats de promoció i de carrera acadèmica segueixen lluny 
de la igualtat.

Treballar per aconseguir la igualtat passa entre altres temes per la imple-
mentació de mecanismes que facilitin la conciliació familiar, personal i 
professional; per eliminar els biaixos implícits a la universitat que dificul-
ten la incorporació i el progrés acadèmic de les dones, i per  treballar en 
la implementació de la dimensió de gènere a la docència i a la recerca.

La lluita per la igualtat fa referència també a la diversitat sexual i de 
gènere. La Universitat de Barcelona ha de ser un espai segur per a qual-
sevol del seus membres. Ha d’impulsar polítiques de visibilitat i inclusió, 
i eradicar qualsevol forma de discriminació. El respecte a la diversitat 
ha de ser reivindicat com un dels grans senyals d’identitat de la nostra 
universitat.

Les polítiques d’igualtat s’han d’aplicar també a l’atenció a les persones 
amb diversitat funcional, promovent les condicions i eliminant els obsta-
cles per a que totes les persones puguin aconseguir el seu desenvolupa-
ment intel·lectual, professional i humà. Les polítiques de la UB en aquest 
sentit han de respectar els principis d’accessibilitat universal i autonomia 
personal, garantint la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i la par-
ticipació plena i efectiva de tota la comunitat universitària, incorporant 
d’aquesta manera els principis de la Convenció Internacional dels Drets 
de les Persones amb Discapacitat en totes les nostres actuacions.

Volem dedicar una especial atenció a la gent gran. Una universitat que 
no cuida a la seva gent gran és una universitat sense futur. Cal incor-
porar i aprofitar el talent i l’experiència de tota la gent que ha treballat 
durant una gran part de la seva vida a la nostra universitat i que ara estan 
jubilats. Cal desenvolupar programes sobre qualitat de vida que promo-
guin l’envelliment actiu, la prevenció de la dependència i la integració de 
les persones més grans a la comunitat universitària i a la societat. I cal 
seguir potenciant la Universitat de l’Experiència com a espai no només 
de formació sinó també de relació intergeneracional.

La garantia de la  seguretat i la salut és també un element clau de qualse-
vol política universitària. Considerem necessari crear entorns de treball i 
estudi que incideixin de manera positiva en la salut física, mental i social 
de les persones, així com millorar la gestió i l’educació en prevenció de 
riscos laborals. L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) ha 

COMPROMÍS SOCIAL AMB LES 
PERSONES
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· Universitat saludable
· Igualtat
· Conciliació

Objectiu
Fomentar i garantir la igualtat entre dones i homes i res-
pecte dels seus drets

Accions 

Prevenir i combatre fermament l’assetjament sexual o per raó de 
sexe i el mobbing a la universitat.

Implementar un codi ètic que reguli possibles situacions de con-
flicte en les relacions interpersonals i entre el govern de la UB i els
seus membres.

Impulsar l’enfocament integrat de gènere en totes les polítiques i 
activitats universitàries i en la seva projecció social, incorporant-ho 
com un criteri més d’excel·lència.

Treballar en la redacció d’un III Pla d’oportunitats entre dones i ho-
mes de la UB que compti amb la complicitat de tota la comunitat 
universitària i que faci que tothom ho senti com a seu.

Realitzar un bon diagnòstic, facilitar els recursos per poder-ho apli-
car i fer un bon seguiment i avaluació del Pla.

Incorporar la perspectiva de gènere en totes les etapes de la do-
cència universitària.

•

•

•

•

•

•

tingut un paper fonamental en aquest sentit que cal reforçar en el futur. 

El foment de l’activitat esportiva juga un paper important en el compro-
mís de vetllar per una universitat saludable. La UB posseeix instal·la-
cions esportives que ofereixen espais i possibilitat de practicar l’esport. 
Compta amb les condicions necessàries per poder promoure l’exercici 
de l’esport entre tots els membres de la comunitat universitària. Al ma-
teix temps, l’esport, a través de les competicions universitàries en les 
quals participen equips UB, constitueix una part inseparable de la imat-
ge de la UB que cal cuidar i potenciar.

Objectiu
Impulsar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Accions 

Realitzar un pla integral de conciliació que reguli i concreti els drets 
de conciliació de tots els col·lectius de la UB.

•
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· Diversitat funcional
· Accessibilitat
· Necessitats educatives 
especials

Objectiu
Atendre a la diversitat funcional

Accions 

Impulsar un Pla d’Accessibilitat de la UB que contempli no només 
la supressió de barreres arquitectòniques, sinó que promocioni 
l’accessibilitat universal a totes les persones i en tots els aspectes 
i serveis de la universitat (pàgines web, menjadors, biblioteques, 
transport, llocs de treball, adaptació curricular, etc.).

Impulsar la creació d’un protocol i un programa de tutories especí-
fic per a Necessitats Educatives Especials (NEE) a totes les facul-
tats dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT).

Elaborar un cens anual d’alumnat, PAS i PDI amb discapacitat que 
permeti la planificació  i programació de recursos i suports perso-
nalitzats.

Desenvolupar accions formatives per a PAS, PDI i empreses con-
cessionàries sobre discapacitat, inclusió i tracte adequat a la di-
versitat.

Promoure l’accés d’estudiants amb discapacitat a la UB i incenti-
var i afavorir el seguiment amb èxit dels estudis universitaris.

Promoure la investigació en temes de discapacitat i inclusió.

•

•

•

•

•

•

Racionalitzar els horaris i elaborar un estudi sobre els usos del 
temps a la UB que faciliti la compatibilitat amb el temps de la vida 
quotidiana.

Desenvolupar un pla estratègic de llars d’infants per campus mit-
jançant la signatura de convenis amb aquests centres educatius 
que permeti a totes les persones de la UB beneficiar-se d’avantat-
ges, tant econòmiques, com d’altres facilitats per a una adequada 
conciliació de la vida familiar.

•

•

Objectiu
Promoure la qualitat de vida i la integració de la gent gran

Accions 

Desenvolupar programes sobre qualitat de vida que promoguin •
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· Integració de la gent 
gran
· Seguretat i salut

Objectiu
Garantir i fomentar una universitat saludable i segura

Accions 

Crear entorns de treball i estudi que incideixin de manera positiva 
en la salut física, mental i social de les persones.

Millorar la seguretat integral dels campus mitjançant la implantació 
i seguiment de plans d’emergència, controlar la sinistralitat mitjan-
çant campanyes específiques de prevenció d’accidents de treball i 
difusió de les millors accions preventives en la UB. 

Millorar la gestió i l’educació en prevenció de riscos laborals.

Potenciar l’exercici de l’esport en la UB, tant de forma lliure com en 
les competicions oficials.

•

•

•

•

l’envelliment actiu, la prevenció de la dependència i la integració 
de les persones grans a la comunitat universitària i a la societat.

Facilitar als jubilats l’accés a tots els serveis universitaris.

Potenciar la col·laboració amb entitats i institucions que desen-
volupen programes de formació al llarg de la vida per ampliar les 
possibles ofertes formatives.

Potenciar la Universitat de l’Experiència  com a espai per a les re-
lacions intergeneracionals i per a la formació pràctica de l’alumnat 
de grau i postgrau de la UB.

•

•

•



POLÍTICA ACADÈMICA I 
DOCENT
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Els últims anys han estat especialment difícils per al sistema universitari 
que ha vist transformat tant el seu marc normatiu com l’oferta de les 
seves titulacions i el sistema d’ensenyament i aprenentatge. Així, hem 
viscut un creixement desordenat de titulacions de màsters i de graus, 
amb una considerable descoordinació entre ells. Actualment, moment 
en el que encara no hem acabat d’aplicar totalment aquestes reformes, 
es torna a plantejar un nou canvi, sense haver avaluat totalment el funci-
onament dels plans anteriors.

Respecte a la decisió sobre titulacions de grau de tres o quatre anys, 
considerem que l’aposta ideal seria la d’una decisió consensuada pel 
sistema universitari, a partir d’un debat obert i ampli entre els diferents 
agents implicats. Ara bé, més enllà de la decisió sobre titulacions de 
tres o quatre anys, el nostre model apunta cap a una oferta formativa on 
es combini la formació de grau i de màster, que permeti als estudiants 
elaborar un currículum que els garanteixi rebre una formació de quali-
tat i adaptada a les necessitats socials actuals i futures. Tot això, per 
descomptat, no pot suposar en cap cas un encariment del preu que els 
estudiants paguen, atès que les diferències de preu entre grau i màster 
no estan justificades. A més,  reclamem un sistema de beques que ga-
ranteixi que cap estudiant sigui exclòs de l’educació superior per raons 
merament econòmiques. 

La dimensió docent de la universitat no acaba en els estudis de grau, 
màster o doctorat, sinó que ha d’estendre’s necessàriament a la forma-
ció permanent, entesa en un sentit ampli. La formació permanent com-
pleix una funció social que ha de ser atesa mitjançant una oferta formati-
va oberta, flexible i actualitzada de cursos de diferent durada i intensitat 
horària que asseguri a la UB una important presència en el seu entorn.

Docència i investigació són un tot indestriable en un professor universi-
tari. Aquesta conjunció no sempre es tradueix en una aposta clara per 
part de la universitat a l’hora de potenciar ambdues vessants de manera 
equilibrada. 

Reivindiquem el valor de la docència, que és la part de la nostra dedica-
ció que ens permet un contacte directe amb els estudiants. Defensem 
que la docència no pot ser considerada en cap cas, com una càrrega, 
sinó com una dedicació. Aspirem a que la nostra universitat sigui reco-
neguda per una formació de qualitat, que el seu objectiu principal sigui 
la millora contínua de la seva oferta docent, de la seva metodologia, del 
seu professorat, així com de la gestió dels processos relacionats amb la 
docència i la seva avaluació. La formació del professorat novell, que és 
l’únic col·lectiu de l’ensenyament que accedeix a la tasca docent sense 
cap tipus de preparació prèvia, juga un paper fonamental en la formació. 
Defensem, per tant, una formació del professorat dinàmica i actualitzada 
permanentment, que doni resposta a les demandes concretes i individu-

POLÍTICA ACADÈMICA I DOCENT

· Valor de la docència
· Formació del professorat
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alitzades de cada centre i/o titulació.

Per dur a terme tota aquesta tasca és necessària una gestió adequada 
de la qualitat universitària basada en la transparència, la professionalit-
zació, la simplificació i la coordinació constant de tots els òrgans impli-
cats en el procés.

· Valor de la docència
· Formació del professorat
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· Orientació
· Oferta formativa

La UB capta bona part de l’alumnat del sistema universitari català i pro-
jecta una imatge de solidesa i de tradició en la formació que li ofereix. És 
la universitat amb una oferta més àmplia de titulacions, en nombre i en 
àmbits i en facilita l’especialització. 

Ara bé, el fet de ser la universitat més gran de Catalunya també fa que 
el repte de mantenir el nivell de qualitat elevat malgrat l’elevat nombre 
d’estudiants estigui present. D’altra banda, el potencial de la marca UB, 
reconegut per la seva posició en els rànquings, ha estat poc aprofitat per 
a la captació d’estudiants internacionals. Així mateix, una oferta frag-
mentada no sempre ha permès visualitzar altres trajectòries formatives 
universitàries (grau-màster-doctorat). 

ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ 
ACADÈMICA

Objectiu
Millorar la captació d’alumnes

No es tracta de captar més sinó de captar aquells estudiants amb els 
perfils més adients a cada ensenyament,  i que aquests hi estiguin 
més ben orientats.

Accions 

Redissenyar les campanyes de captació de l’alumnat, tant de grau 
com de màster.

Ajustar el nombre de places ofertes a la demanda amb criteris de 
qualitat, tenint present que la funció social és responsabilitat de tot 
el sistema universitari català. 

Facilitar els processos d’admissió i matrícula dels estudiants es-
trangers, en els graus i en els màsters.

•

•

•

Objectiu
Revisar l’oferta formativa  actual per adequar-la a la reali-
tat de la societat

La Universitat ha d’estar atenta als canvis de la societat per a millorar 
constantment la seva oferta i preservar aquelles titulacions minoritàri-
es que són essencials en la missió de transmetre el coneixement.
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· Formació integral
· Trajectòries formatives

Objectiu 
Garantir l’accés dels estudiants als recursos necessaris 
per rebre una formació integral

Accions 

Oferir recursos d’informació i acompanyament per a l’accés, la tu-
torització durant els estudis, i l’orientació professional.

Millorar les  pràctiques externes en institucions i empreses, ade-
quades als objectius formatius.

Facilitar la disponibilitat i accés als recursos del CRAI (biblioteques, 
etc.).

Fomentar la mobilitat internacional en els graus i màsters.

Estimular l’oferta formativa no curricular (activitats culturals, semi-
naris, conferències, i d’altres).

•

•

•

•

•

Analitzar l’actual mapa de titulacions per introduir-hi les modifica-
cions oportunes per a una atenció més adequada a la demanda i 
la inserció laboral.

Definir un model de formació universitària  (grau+màster) a preu 
únic que garanteixi una formació de qualitat i adaptada a les ne-
cessitats de la societat a preu únic.

Planificar trajectòries formatives universitàries integrades. Promou-
re dobles titulacions i estudiar la proposta de titulacions conjuntes i 
interuniversitàries.

•

•

•

Objectiu
Millorar la visibilitat de les diferents possibilitats de trajec-
tòries formatives universitàries que ofereix la UB als seus 
estudiants

Accions 

Elaborar un mapa global que integri graus, màsters, doctorats i 
títols propis.

Dissenyar trajectòries formatives universitàries que donin a conèi-
xer el potencial de l’oferta de la UB.

•

•

Accions 
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· Difusió
· Participació

Obrir canals de participació a la comunitat UB en el debat sobre els 
models d’oferta formativa.

Millorar el coneixement sobre els nous escenaris d’aprenentatge 
de l’alumnat i la seva relació amb l’activitat docent.

•

•

Objectiu
Implicar els principals actors en el debat sobre la reorde-
nació acadèmica

Accions 

Desenvolupar una política eficient d’informació i difusió dels màs-
ters.

•
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· Formació permanent
· Oferta pròpia i com-
plementària

FORMACIÓ PERMANENT
La UB compta amb un ventall ampli de formació no reglada adreçada 
tant a l’alumnat propi com a la societat (EIM, Estudis Hispànics, Uni-
versitat de l’Experiència, Gaudir UB, els Juliols, International Summer 
School). En els darrers anys s’està fent un esforç per intentar assimilar el 
funcionament acadèmic d’aquesta oferta a la de les titulacions reglades.

No obstant això, l’actual oferta de cursos propis és desigual des del punt 
de vista de la seva qualitat. La manca d’ordenació d’aquesta oferta prò-
pia dificulta la seva promoció i la visibilitat clara de la marca UB.

Objectiu
Garantir que la UB sigui un referent per  a l’aprenentatge 
al llarg de la vida 

Accions 

Millorar la gestió de l’oferta complementària

Millorar la difusió i publicitat de la nostra oferta en formació perma-
nent, tant en el context nacional com en l’internacional.

Vetllar per la qualitat i la coherència de l’oferta complementària

•

•

•

Objectiu
Revisar l’actual oferta pròpia i complementària, per tal 
d’articular-la en una oferta ordenada i estratègicament de-
finida

Accions 

Establir un mapa de la nostra oferta no reglada d’acord amb les 
necessitats formatives i els perfils més sol·licitats en el nostre en-
torn que permeti vetllar per la coherència global de l’oferta i establir 
línies estratègiques.

Potenciar la formació a distància mitjançant cursos on line i Mas-
sive Open Online Courses (MOOCs) que s’imparteixin tot l’any i 
participar en les grans plataformes internacionals existents.

•

•
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Accions 

Promoure la participació i implicació d’institucions, organismes 
públics i privats i empreses en aquestes accions formatives que 
propiciïn acords de finançament.

Millorar els mecanismes d’informació als estudiants de grau i post-
grau sobre l’oferta de formació permanent de la UB.

•

•

Objectiu
Promoure la formació permanent, fidelitzant l’alumnat de 
la UB al llarg de la seva vida

· Formació permanent
· Oferta pròpia i com-
plementària
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· Facilitar la tasca docent
· Docència atractiva i de 
qualitat

La UB compta amb un professorat de gran qualitat, que en els darrers 
anys ha fet un esforç enorme per adaptar-se a les noves exigències de 
la docència i als nous perfils d’estudiants. A més, ho ha fet en unes 
condicions que no sempre han estat les òptimes i amb un extraordinari i 
valuosíssim grau de voluntarietat.

La millora de la qualitat docent i la innovació docent han de ser objec-
tius prioritaris de les universitats. L’activitat docent del professorat ha 
de ser adequadament reconeguda i incentivada. L’ús de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació no implica necessàriament fer una 
docència innovadora, si bé pot ser i de fet ho és una oportunitat per a la 
innovació que cal potenciar.

Facilitar el treball dels docents ha de ser una tasca essencial de la uni-
versitat, així com també aconseguir un reconeixement de la tasca do-
cent que passa, necessàriament, per una avaluació adequada. 

DOCÈNCIA I INNOVACIÓ DOCENT

Objectiu
Facilitar la tasca docent posant a disposició del professo-
rat les eines necessàries per portar-la a terme

Accions 

Generar unes estructures de gestió de la docència àgils, que apro-
fitin la transformació digital.

Regular i reconèixer la tasca de gestió de màsters i altres progra-
mes i dotar-los del suport administratiu adequat.

Fer ús de la transformació digital per millorar i innovar en metodo-
logies docents d’aprenentatge i avaluació. 

Flexibilitzar la planificació docent, afavorint la combinació de clas-
ses magistrals amb activitats en grups reduïts.

•

•

•

•

Objectiu
Atreure els estudiants a les aules a través d’una docència 
atractiva i de qualitat

Accions 

Impulsar metodologies docents, estudis i aproximacions a l’activi-
tat acadèmica des de la perspectiva de l’alumnat.

•
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· Plans d’acció tutorial
· Equips docents
· Formació del professo-
rat

Objectiu
Aconseguir que la valoració de la docència sigui presa en 
consideració en els processos d’acreditació i avaluació

Accions 

Fomentar que les facultats implementin experiències docents inno-
vadores, adequadament avaluades i que tinguin el reconeixement 
pertinent.

Fomentar que les facultats posin especial atenció a la formació 
dels estudiants de primer any.

Promoure una coordinació més eficient del professorat, sempre 
amb la coordinació amb els departaments que imparteixen la do-
cència.

•

•

•

Fomentar que les facultats analitzin el grau d’absentisme dels es-
tudiants i estudiïn fórmules de millora.

Recolzar els diferents Plans d’Acció Tutorial (PAT) de titulacions i/o 
centres, tot assegurant la coordinació amb els serveis transversals, 
i potenciant l’intercanvi de bones pràctiques tutorials.

•

•

Objectiu
Potenciar una formació del professorat flexible i adaptada 
a les seves necessitats

Accions 

Posar a la disposició del professorat en general i dels equips do-
cents en particular els mitjans tecnològics necessaris perquè pu-
guin millorar i/o innovar en la seva docència.

Potenciar la creació d’equips docents.

Millorar i promoure la innovació docent reforçant les iniciatives ja 
existents, dotant de major finançament els projectes d’innovació 
docent, amb uns criteris i barems clars, i afavorir la difusió dels 
resultats i la seva implementació.

Fomentar la innovació docent, la seva avaluació i la seva aplicació 
a la pràctica docent.

•

•

•

•
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· Avaluació de la docència
· Participació

Objectiu
Implicar els estudiants en el seguiment i avaluació de la 
docència

Accions 

Millorar els procediments de detecció de necessitats dels estudiants. 

Establir noves fórmules d’enquestes als estudiants sobre el pro-
fessorat que incentivin la participació dels estudiants i que siguin 
d’utilitat en l’avaluació dels professors, evidenciant que són un ele-
ment clau per a millorar la docència i les titulacions.

Generar un llistat de bones pràctiques d’activitat docent i donar-ho 
a conèixer a la comunitat universitària. 

•

•

•



JOAN ELIAS

- 58 -

joanelias.cat    | JoanEliasG    | Joan Elias UB

· Gestió de la qualitat
· Avaluació de les titu-
lacions

La Universitat de Barcelona presenta un bon nivell d’acompliment de les 
fites relacionades amb el Marc per a la verificació, el seguiment, la modi-
ficació i l’acreditació dels títols oficials (VSMA). La majoria de titulacions 
ha superat o està preparant els processos d’acreditació.

Malgrat això es detecten encara algunes mancances: una escassa parti-
cipació dels estudiants en els processos d’avaluació, l’estructura admi-
nistrativa dels centres no està dotada de tècnics especialitzats en pro-
cessos de qualitat, i la qualitat no és encara percebuda com un tema 
estructural sinó puntual.

QUALITAT

Objectiu
Integrar la gestió de la qualitat en l’activitat acadèmica 
com una eina per a la millora contínua

Accions 

Dissenyar una campanya institucional de conscienciació sobre el 
funcionament dels processos de qualitat adreçada a tots els col-
lectius.

Incentivar la participació mitjançant la transparència de les dades i 
les accions per a millorar els resultats,

Enfortir els plans de millora de les titulacions assegurant el seu 
seguiment i difusió entre els membres de la comunitat universitària.

Passar de la gestió voluntarista a la gestió professional de la qua-
litat, fent efectiva la dotació de tècnics especialitzats en els cen-
tres, que gestionin la recollida regular i sistematitzada de dades i 
evidències.

•

•

•

•

Objectiu
Garantir la utilitat dels processos de seguiment i avaluació 
de les titulacions

Accions 

Dissenyar una estratègia per incorporar els ens socials (estudi-
ants, famílies, titulats, ocupadors, administració, etc.) en el procés 
d’avaluació i revisió dels dissenys dels ensenyaments. 

Difondre i intercanviar les bones pràctiques identificades en la ges-
tió de la qualitat de les titulacions, els centres i els serveis.

•

•
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· Acció transversal
· Estratègia UB-100

La recerca juga un paper central en la missió social de la universitat i és 
alhora un component essencial de la docència; no és possible impartir 
una docència de qualitat sense ser partícip actiu i tenir-ne experiència 
de primera mà. És per aquests motius pels que la UB ha de garantir un 
bon nivell de recerca en totes aquelles àrees on tingui activitat. A més, 
en algunes àrees determinades ha de competir per l’excel·lència i el li-
deratge. L’esforç s’ha de concentrar en aquests dos aspectes que són 
igualment importants. 

La Universitat de Barcelona és ara membre del selecte club de la LERU, 
la lliga de les 21 universitats europees més actives en investigació. Par-
ticipar en aquest consorci és el premi per un seguit de fortaleses que la 
UB ha assolit amb l’esforç de tots i que ara cal consolidar. Any rere any, 
la LERU avalua el volum de la investigació i el seu impacte, la qualitat 
en la formació de doctorats, el ventall de disciplines que s’imparteixen i 
l’excel·lència acadèmica. 

La nostra és la universitat de l’estat consistentment millor avaluada en 
els rànquings internacionals. És una universitat gran i variada, activa en 
recerca a pràcticament totes les àrees de coneixement. Tenim profes-
sors i investigadors de primer nivell, i som pioners en noves estructures 
de recerca: instituts propis i participats, parcs científics. Oferim amplis 
i variats programes de postgrau. Ens podem felicitar per aquests asso-
liments, que hem aconseguit amb l’esforç de tots plegats, però hi ha 
encara molt camí de millora. 

Tanmateix en els darrers anys la combinació d’una crisi econòmica que 
ha propiciat la manca de renovació dels equipaments i l’ajornament d’in-
versions previstes, amb una política molt limitada i poc adient de reno-
vació i incorporació del personal docent i investigador  posa en perill la 
posició capdavantera de la UB i, en tot cas, ha impedit progressar en la 
línia que tots desitgem.  Ha arribat el moment d’esforçar-nos en redreçar 
la situació. Per això proposem l’acció transversal: Estratègia UB-100.

Una acció transversal per a posicionar en un termini de 10 anys la Uni-
versitat de Barcelona  entre les 100 millors universitats del món i que 
esdevingui així de manera inqüestionable la institució acadèmica de re-
ferència del país. Volem una universitat de la que la societat i el país se’n 
sentin orgullosos.

Això requereix un esforç decidit i continuat, amb un missatge clar per 
part dels òrgans rectors de la UB, que a més vagi de la mà de la com-
plicitat del conjunt de la comunitat universitària. Molt específicament, 
volem: 

RECERCA I POLÍTICA CIENTÍFICA
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· Retenció i captació de 
talent
· UB-100

Accions 

Promoure decididament la renovació generacional amb identifica-
ció de places estratègiques.

Estimular les bones pràctiques en la selecció del professorat i in-
vestigadors, establint un diàleg permanent entre les àrees de re-
cerca i PDI, i amb les facultats i àrees per tal d’establir un model 
UB diferenciat.

Crear anualment un nombre limitat de Càtedres UB-100,  amb ca-
racterístiques similars a les places ICREA, per permetre incorporar 
a la UB professors i investigadors  de qualitat indiscutible i prestigi.

Fomentar la rellevància del PDA en atribucions de càrrega docent 
tant de manera global com individual. És necessari optimitzar la 
dedicació docent i reduir la burocràcia associada. Els nostres pro-
fessors i investigadors han de tenir temps per pensar.

Revisar de manera  àmpliament consensuada els criteris establerts 

•

•

•

•

•

Assolir aquesta fita requereix millorar en tots els àmbits de la universi-
tat. Cal òbviament millorar encara més en els indicadors objectius de 
recerca, però més enllà de les magnituds numèriques cal que tota la 
comunitat universitària faci seus aquests objectius. Cal naturalment ex-
cel·lir en la docència que impartim, millorant la seva qualitat i també ra-
cionalitzant-la per fer-la menys feixuga. Finalment, cal també una millora 
de la governança en molts aspectes, però en especial en aquells que 
tenen a veure amb les polítiques de retenció i captació de talent a tots 
els nivells, des de bons estudiants de doctorat al professorat i personal 
investigador.

Mantenir el dinamisme de la recerca que es fa a la UB, estenent-lo 
a les àrees on aquest és encara insuficient.

Incrementar el nombre de Highly cited researchers (HiCi)  i acon-
seguir  aquesta categoria per a una fracció creixent del personal 
acadèmic.

Transmetre a la societat el nostre lideratge, engrandint la quantitat 
i qualitat de la difusió (outreach) de la ciència i la cultura que fem. 

Atreure els millors estudiants d’arreu per a cursar estudis a la UB i 
molt especialment de màster i doctorat.

•

•

•

•

Objectiu
Enfortir l’equip humà de la UB

Aquest és sens dubte, el component més important de la nostra ins-
titució. Necessitem una renovació urgent del nostre personal docent i 
investigador i retornar-li la il·lusió de pertànyer a la UB.
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· UB-100
· Instituts de recerca

Objectiu
Reforçar les estructures de recerca

El nostre entorn ha canviat en els darrers decennis. La UB ha estat 
lenta en reconèixer aquest canvi, però malgrat això disposem d’es-
tructures de recerca potents que coexisteixen amb l’estructura de-
partamental. Cal impulsar uns i altres perquè ambdós es necessiten. 

Accions 

Enfortir de manera decidida els instituts de recerca de la UB, pro-
movent avaluacions periòdiques per part de  comitès científics as-
sessors per tal d’assegurar la seva competitivitat i reconeixement 
exterior, afavorint la incorporació de valor afegit.

Establir contractes-programa significatius amb els departaments i 
instituts basats en criteris incrementals i criteris clars i transparents 
per a les noves propostes. 

Transferir més recursos i més autonomia als departaments, amb 
una política de retiment de comptes estricta.

Donar impuls als grups, departaments i instituts actius en recerca 
mitjançant eines administratives i coparticipació en el ús dels in-
puts econòmics generats pel grup, departament o institut.

Endegar  una política decidida per tal d’aprofitar la reforma admi-
nistrativa per dotar les estructures de recerca  de més recursos i 
espais addicionals quan això sigui necessari o convenient.

Impulsar les àrees de gestió de la recerca a les diferents adminis-
tracions de centre i d’àrea.  Millorar la coordinació entre les oficines 
de gestió de la recerca creant un pool de recursos compartits.

Incentivar als investigadors a presentar propostes competitives a 
projectes europeus i ajudar-los amb una oficina de gestió millorada 
amb més recursos.

•

•

•

•

•

•

•

en el PDA, atenent a les peculiaritats de les diferents àrees de co-
neixement. Es valorarà especialment el capítol d’outputs per tal 
d’estimular la millora de la productivitat científica, d’innovació i 
transferència.
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Objectiu
Impulsar uns estudis de doctorat de referència

L’Escola de Doctorat de la UB necessita una profunda reestructura-
ció. Cal ordenar, simplificar i sistematitzar els mecanismes d’admissió, 
amb una atenció molt fonamental a la promoció exterior dels doctorats 
UB i a la captació de bons estudiants. Volem una autèntica internacio-
nalització del nostre doctorat, no solament per a donar compliment a 
la missió de la universitat, sinó també com eina eficaç per a augmentar 
el nombre i qualitat de les nostres tesis doctorals i, en definitiva, posar 
en valor la nostra capacitat de recerca. Volem en definitiva que la UB 
sigui també en aquest àmbit un referent.

Accions 

Volem una escola de doctorat útil i senzilla. Per fer-ho cal delegar •

Accions 

Enfortir, millorar  i dignificar els Centres Científics i Tecnològics  
(CCiTUB), sent conscients de que això requereix una important in-
versió en temps d’escassos recursos.  Cal augmentar l’eficiència 
de la seva gestió mantenint en tot cas el seu caràcter de servei 
universitari. 

Establir un programa de priorització en la renovació d’equipament 
obsolet amb unes previsions realistes de renovació.

Aprofitar la reforma d’estructures administratives per a una dis-
tribució més racional i  flexible del mitjans humans, amb diàleg 
constant amb els investigadors i usuaris. Això inclou potenciar i ra-
cionalitzar la plantilla de tècnics de laboratori i tècnics informàtics, 
donant eventualment perspectives laborals a tècnics contractats 
per projectes.

Estudiar la creació de complements basats en avaluacions periòdi-
ques per al personal tècnic de nivell A1.  

•

•

•

•

Objectiu
Renovar la infraestructura científica

Necessitem una reestructuració i redistribució del personal d’adminis-
tració i serveis de caire tècnic que permeti aprofitar el seu gran poten-
cial. La descapitalització que s’ha produït en les èpoques de crisi  en 
molts serveis s’ha de revertir i cal també solucionar situacions laborals 
pre-existents de difícil justificació.

· Centres científics i 
tecnològics
· Estudis de doctorat
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· Doctorat
· Valor de la recerca

en facultats, departaments i instituts aquelles competències en el 
doctorat que així s’exerceixin de manera més eficaç i àgil.

Reforçar els mecanismes de seguiment, suport a l’estudiant i con-
trol de qualitat. 

El responsable dels estudis de doctorat tindrà rang de vicerector 
i coordinarà al mateix temps les polítiques d’accés, acolliment i 
beques. 

Incrementar  el suport al doctorat via beques, retornant-lo en un 
curt termini a nivells previs a la crisi com a primer compromís. Fo-
mentarem la participació externa  en el finançament de beques de 
doctorat. Recuperarem dins de les disponibilitats pressupostàries  
una figura equivalent al professor ajudant (teaching assistant).

Defensar de manera decidida una millor distribució de beques FI i 
FPU que reconegui el valor aportat per la UB al sistema universitari 
català.

Vetllar per una millor eficiència en aconseguir el major nombre de 
beques possible, coordinant les convocatòries pròpies amb les 
institucionals. Unificarem i simplificarem els criteris propis de valo-
ració dels candidats a beques pre-doctorals assegurant la màxima 
transparència i equitat. 

Regular els contractes de personal en formació a càrrec de projec-
tes de recerca.

Possibilitar la creació de programes de doctorat propis en aquells 
instituts on això pugui fomentar la internacionalització i la captació 
d’estudiants brillants de doctorat.

Valorar adientment al PDA les tesis dirigides i reconèixer la qualitat 
de les mateixes.

Assegurar de manera ferma l’exclusivitat de la universitat en l’ator-
gament de títols de màster i doctor.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Objectiu
Posar en valor la recerca que fem 

És molta i molt bona, i volem que ho sigui encara més. A més volem 
que la societat conegui el què fem, que ens valori i que ens ajudi. Do-
nar a conèixer la nostra bona feina és un mecanisme infal·lible per a 
trobar mecenatge i naturalment per a trobar el degut reconeixement. 
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· Valor de la recerca
· Difusió dels resultats

Dedicar una part proporcional dels overheads a polítiques de difu-
sió, atès que ara és part integral dels projectes.

Afegir a les polítiques de projecció i comunicació institucional una 
política decidida de difusió dels resultats de la recerca a la UB, 
d’una manera professional i entenedora per al gran públic.

Reforçar el servei de premsa pel que fa als contactes amb els mit-
jans, públics i privats, assegurant que els investigadors a la UB 
reben el just reconeixement.

Organitzar amb l’ajut de mecenatge extern exposicions de manera 
periòdica de naturalesa humanística o científica on es posi l’èmfasi 
a la participació UB.  

Fomentar la participació del nostre personal docent i investigador 
en actes, debats, exposicions, etc., externs, tot garantint la pre-
sència de la marca UB.

•

•

•

•

•

Accions 
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· Projecció exterior
· Internacionalització
· Transferència

PROJECCIÓ, INTERNACIONALITZACIÓ 
I TRANSFERÈNCIA
La UB ha d’assegurar-se que el coneixement generat per les seves ac-
tivitats, i en particular per la seva recerca, surti de l’entorn acadèmic i 
impacti de manera positiva en la societat. Dit d’una manera planera: si 
la societat inverteix recursos econòmics en una universitat pública com 
la nostra, és obligat que la nostra activitat retorni aquest esforç aportant 
elements generadors d’activitat cultural, social i econòmica. 

A través de les noves eines de comunicació, el ciutadà té un accés a la 
informació impensable fins fa poc;  el repte no és obtenir informació, sinó 
triar aquella informació  que és rellevant i correcte. La universitat pot es-
devenir un actor clau, al ser reconeguda pel ciutadà com una referència 
de qualitat plenament confiable. De fet en enquestes recents la institució 
universitària es valora molt positivament. Per aquest motiu, la universitat 
pública ha d’impulsar la reflexió sobre els grans reptes socials del país. 
Això s’aconsegueix mitjançant publicacions i audiovisuals, com ja s’està 
fent, però també creant espais de debat i impulsant la investigació i inno-
vació responsables (RRI) centrades en les principals necessitats socials: 
salut, alimentació i nutrició, medi ambient, justícia social o drets humans, 
entre d’altres. 

Per una altra banda, la UB és una universitat pública i com a tal no pot 
defugir el compromís d’assegurar un retorn a la societat. Ja ho fa a ni-
vell de formació, però pot també esdevenir un veritable actor  en la ge-
neració d’activitat econòmica i la creació de llocs de treball no només 
formant bons professionals, sinó també produint patents, llicències o 
spin-offs, una acció que comunament s’identifica des de fa anys com 
la tercera missió de les universitats desprès de la docència i la recerca.

En les darreres dècades, la nostra universitat ha anat avançant posicions 
en els rànquings fins a trobar-se de manera destacada en la primera po-
sició a l’estat. Però els avanços passats no garanteixen en absolut èxits 
futurs; cal continuar avançant  i per a fer-ho caldrà un canvi qualitatiu en 
les àrees de projecció exterior, internacionalització i transferència. 

Les estructures de gestió i suport a la recerca de la UB són segurament 
millorables i requereixen  un  impuls sostingut per tal  d’assegurar la seva 
plena eficàcia. Els equipaments  compartits amb el Parc Científic o amb 
els centres de recerca participats per la UB han d’articular-se de mane-
ra efectiva amb els propis, evitant duplicacions i asimetries. L’activitat 
de transferència de coneixement presenta una gran heterogeneïtat a la 
nostra universitat, on coexisteixen grups molt actius amb altres que no 
participen en absolut en aquesta activitat, i cal donar suport als primers 
i impulsar els segons. 

Un element central en aquest discurs és la necessària internacionalitza-
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· Transferència
· Anella científicotecno-
lògica

Accions 

Consolidar els serveis tècnics que donen suport o projecció a la re-
cerca i la transferència (Centres Científics i Tecnològics, Fundació 
Bosch i Gimpera, Parc Científic, etc.), articulant-los en una anella 
científicotecnològica que asseguri un funcionament coordinat i efi-
cient.

Crear el marc reglamentari adequat i els incentius adients per pro-
moure la difusió, la projecció i la transferència de la recerca ge-
nerada a la UB a la societat en general i al sector productiu en 
particular.

Promoure igualment la transferència del resultats de la investigació 
a entitats sense ànim de lucre i del Tercer Sector, així com fomen-
tar la col·laboració en la detecció de noves problemàtiques socials 
i línies emergents d’investigació.

Dotar les estructures internes de personal acadèmic i administratiu 
adient per a promoure un salt qualitatiu en la gestió i la transferèn-
cia de coneixement.

•

•

•

•

Objectiu
Impulsar de manera decidida la transferència a la societat 
del coneixement generat a la UB 

Tenim l’ambició d’esdevenir un actor rellevant en els camps culturals, 
socials i econòmics. Articularem les activitats en aquest sentit refor-
çant les estructures de transferència ja existents (tal com la Fundació 
Bosch i Gimpera) i al mateix temps creant els incentius que faci atrac-
tiva la participació en  aquestes activitats  al nostre personal docent i 
investigador 

ció de les activitats universitàries. La progressiva globalització planteja 
exigències que no es poden obviar, al mateix temps que oportunitats en 
els terrenys formatius, de recerca i de transferència que no es poden dei-
xar perdre. Fa dècades que la recerca de la UB es va començar a obrir al 
món, però les iniciatives han estat més una conseqüència de la inquietud 
dels investigadors que d’un impuls programat pels òrgans gestors. Aquí 
també trobem grans asimetries: la internacionalització ha sigut escas-
sa en la docència i insignificant en la gestió.  Cal que el model actual 
d’internacionalització sigui considerat un element estratègic i com a tal 
reconduït per a que penetri en tota la comunitat UB: els seus docents i 
professors, els seus alumnes i el seu personal d’administració i serveis. 
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· Projecció exterior
· Internacionalització
· Transferència

Objectiu
Millorar les estructures de transferència i internacionalit-
zació

Accions 

Reforçar la coordinació i la integració entre les unitats encarrega-
des de la promoció i la gestió de l’acció internacional de la UB  (Ofi-
cina de Projectes Internacionals de Recerca, Oficina de Mobilitat i 
Programes Internacionals, Fundació Solidaritat, etc.) per assegurar 
i optimitzar el seu funcionament en conjunt.

Reformar i adequar a les necessitats actuals els diversos serveis 
existents a la UB: les fundacions, les oficines i els serveis especia-
litzats que donen suport a la recerca i la transferència.

•

•

Accions 

Afavorir amb actuacions de suport i reconeixement administratiu la 
participació del personal de la Universitat de Barcelona en projec-
tes internacionals i  grans infraestructures científiques.

Establir incentius per a l’elaboració de projectes internacionals i 
atorgar-los un suport tècnic específic.

Establir les aliances necessàries amb altres universitats, consorcis 
i administracions per posar en marxa estratègies impulsores de la 
internacionalització.

Creació d’antenes UB (oficines informatives d’intercanvi) en univer-
sitats i centres de recerca estrangers per promoure la internaciona-
lització tant de l’alumnat com del PDI i el PAS i aprofitar al màxim 
els mecanismes aportats per la pertinença a la LERU.

Facilitar i impulsar l’intercanvi de professorat amb universitats es-
trangeres en cursos de grau, màster o doctorat. Explorar la possi-
bilitat de doctorats conjunts amb universitats de prestigi.

•

•

•

•

•

Objectiu
Incrementar el grau d’internacionalització de la docència, 
la recerca, la gestió i la transferència

Aquesta acció transversal  ha d’afectar pràcticament totes les àrees 
del govern de la institució. Per tant la internacionalització no ha de 
ser l’activitat exclusiva d’un  vicerectorat específic, sinó que ha de 
penetrar i ser sentida com una necessitat per tots ells, però si que es 
necessita un responsable i impulsor que vetlli per assolir els objectius 
marcats i el seguiment i implementació d’accions específiques.
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Impulsar els serveis encarregats de la projecció de l’activitat UB 
(serveis de publicacions i audiovisuals) per tal de que assoleixin 
una dimensió internacional.

Crear, amb la participació del professorat i personal tècnic, el banc 
d’imatges de la UB amb la intenció de que esdevingui una eina 
d’intercanvi i de comercialització amb els sectors editorials i de 
comunicació. 

Potenciar el open-access de les publicacions de la UB.

Prioritzar els projectes  que augmentin la visibilitat i percepció so-
cial de la UB.

•

•

•

•

Objectiu
Potenciar la projecció exterior

Accions 

· Projecció exterior
· Internacionalització
· Transferència
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· Arts, cultura i patrimoni
· Acció transversal

La difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària, 
la creació, transmissió i difusió de la cultura, així com l’enriquiment del 
patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya, són objectius es-
tatutaris de la nostra universitat. 

Més enllà del manteniment i engrandiment de la seva variada progra-
mació d’activitats de caràcter cultural, la Universitat de Barcelona ha de 
treballar amb la convicció que les Arts, la Cultura i el Patrimoni són un tot 
inseparable i considerar-ho com un dels seus elements conformadors i 
transformadors. 

El ric llegat que heretem i gaudim és l’empremta d’una manera de fer i de 
ser de la nostra institució. Una universitat històrica com la nostra dema-
na un grau addicional de responsabilitat per fer front al repte de mantenir 
allò que ja és nostre i d’ampliar i millorar la tasca feta fins ara. 

ARTS, CULTURA I PATRIMONI

Objectiu
Refermar el paper de les Arts, la Cultura i el Patrimoni en 
l’oferta acadèmica de la UB

Les Arts, la Cultura i el Patrimoni han de conformar en la UB un àmbit 
acadèmic i docent, de recerca i de transferència, que sigui  visible, 
quantificable i que consolidi la capacitat d’influència de la nostra uni-
versitat en aquestes àrees i la seva preeminència.

Accions 

Treballar conjuntament amb l’àrea acadèmica i docent en la con-
formació d’una unitat conceptual que inclogui el conjunt de les ti-
tulacions de grau i màster de creació, producció i experimentalitat 
artística.

Refermar el lideratge de la UB com a part activa en l’ordenació 
d’un mapa de titulacions artístiques d’ensenyament superior que 
inclogui les no universitàries.

Treballar conjuntament amb l’àrea de recerca per poder garantir 
doctorats específics i en el disseny d’eines i models adients per 
l’avaluació i la quantificació de la seva productivitat científica.

Possibilitar que la quantificació de resultats repercuteixi positiva-
ment en el reconeixement individual, dels departaments i centres, 
i del conjunt de la UB en la millora de la seva posició en els ràn-
quings. 

•

•

•

•

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
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· Model participatiu
· Col·laboració amb insti-
tucions

Objectiu
Consolidar la UB com un referent en les Arts, la Cultura i el 
Patrimoni de la ciutat, l’àrea metropolitana i el país

 S’ha de fer reforçant les seves capacitats i potenciant la col·laboració 
de i amb les institucions públiques i privades del nostre entorn.

Accions 

Impulsar el paper de la UB com a actor fonamental de l’agenda 
artística, cultural i patrimonial de la ciutat, de l’àrea metropolitana 
i del país.

Enfortir i ampliar la col•laboració de la UB amb totes les adminis-
tracions públiques,  institucions privades i associacions professi-
onals en la generació i dinamització artística, cultural i patrimonial.

Posar en valor l’expertesa dels àmbits acadèmics, docents, de re-
cerca i transferència de la UB en futures accions que es duguin a 
terme i que tinguin el Patrimoni com a protagonista.

•

•

•

Objectiu
Enfortir el sentiment de pertinença i de participació de tots 
els col.lectius de la UB a través de les Arts, la Cultura i el 
Patrimoni

Accions 

Assegurar les Arts, la Cultura i el Patrimoni com a elements defini-
dors de la marca UB.

Dissenyar espais de trobada UB entorn de les Arts, la Cultura i el 
Patrimoni que permetin als agents implicats la concurrència d’ex-
periències, de propostes i d’accions.

Construir un model participatiu per definir, projectar i avaluar les 
accions de la UB en Arts, Cultura i Patrimoni: Consell de les Arts, la 
Cultura i el Patrimoni de la UB.

•

•

•

Objectiu
Reforçar i ampliar els instruments necessaris per fer efec-
tiu el deure de preservació, valoració i enriquiment del 
nostre patrimoni històric, artístic i cultural
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· Preservació i valoració
· Museu virtual

Objectiu
Reivindicar per a la Universitat de Barcelona l’estatus 
d’Universitat Històrica del país

Accions 

Incloure les Arts, la Cultura i el Patrimoni com un dels elements 
definidors i de treball de les Lligues, Grups i Xarxes d’Universitats 
de les quals en forma part la UB.

Treballar per aconseguir que els recursos dedicats al patrimoni his-
tòric, artístic i cultural es considerin, també, una inversió de país i 
no pas una despesa.

•

•

Involucrar el nostre patrimoni en les activitats de docència, apre-
nentatge, investigació i gestió, contribuint a la seva preservació i 
valoració.

Fer extensives al conjunt del patrimoni històric, artístic i cultural de 
la UB les bones pràctiques de serveis de la UB, com  ara el CRAI, 
en catalogació, inventari o manteniment.

Millorar els sistemes expositius de les col·leccions, fent compatible 
la importància de la seva difusió amb l’obligació de la seva preser-
vació.

Continuar la implantació del Museu Virtual, millorant els seus con-
tinguts i la seva difusió, en paral·lel a la prefiguració d’un futur mu-
seu o museus universitaris de la UB. 

•

•

•

•

Accions 
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· Responsabilitat social
· Sostenibilitat

La UB ha de ser un referent no només per la qualitat de la seva docència, 
recerca i transferència de coneixement sinó també pel seu compromís 
social i solidari amb l’entorn, per l’exercici de la seva responsabilitat so-
cial. Cal exigir aquesta responsabilitat social també a les institucions i 
empreses amb les que la UB es relacioni.

Com a universitat pública ha de ser exemple de solidaritat, engegant 
i/o col·laborant en projectes de cooperació al desenvolupament, d’ac-
ció social solidària i de voluntariat i ha de fer-ho posant a la disposició 
d’aquests projectes els mitjans humans i econòmics necessaris per dur-
los a terme.

La implicació de la UB en aquesta matèria ve des de lluny a través de la 
Fundació Solidaritat UB i més recentment també a través de l’Observa-
tori Solidaritat, un espai web per a totes aquelles persones que treballen 
per donar a conèixer i per sensibilitzar a la població sobre les situacions 
de violència i les vulneracions dels Drets Humans que existeixen al món. 
Continuar recolzant i reforçant aquesta tasca és un dels nostres objec-
tius fonamentals.

Així mateix, la UB ha de manifestar el seu compromís social apostant 
per una universitat sostenible ambientalment. La qualitat ambiental dels 
espais comuns i la sostenibilitat de l’activitat ha esdevingut un element 
essencial en la vida de les universitats. 

L’any 2012, la Universitat de Barcelona va desenvolupar un Pla de Sos-
tenibilitat i va encarregar a una comissió delegada del Claustre que fes el 
seu seguiment i comprovés el grau d’execució. Els informes anuals ens 
mostren avenços clars en els camps que tenen a  veure amb la qualitat 
ambiental dels llocs de treball (gestió dels residus de laboratori, forma-
ció en seguretat del personal tècnic) o en els aspectes ambientals que 
acompanyen un estalvi econòmic (la reducció del consum elèctric, de 
gas o d’aigua). Per contra, aquelles accions que no incideixen en millo-
res directes per la UB han estat descuidades o ni tan sols s’han iniciat. 
Per exemple, les taxes de reciclatge no han fet sinó disminuir durant els 
darrers sis anys i la posició de la UB  en el  Green Metric World University 
Ranking ha tendit a empitjorar. 

Podríem dir que la UB ha millorat en els aspectes egoistes de la sos-
tenibilitat, però ha empitjorat en els altruistes. Cal certament canviar la 
darrera d’aquestes tendències.

COMPROMÍS SOCIAL

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
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Objectiu
Recolzar i fomentar el voluntariat, l’ajuda a la comunitat i 
l’Aprenentatge Servei (ApS)

Accions 

Impulsar programes de voluntariat i cooperació que fomentin el 
compromís cívic de tots els sectors (alumnat, PDI i PAS).

Potenciar la recerca, les accions de formació, sensibilització i edu-
cació per al desenvolupament i la transferència de coneixements 
aplicada al desenvolupament.

Col·laborar amb universitats, institucions educatives i científiques 
de països desfavorits.

Impulsar el paper actiu de la UB en accions de responsabilitat so-
cial.

Proposar programes de voluntariat que duguin a terme les ONGs 
i en el disseny i desenvolupament de les quals participin com a 
voluntaris membres de la comunitat universitària.

Fomentar les iniciatives d’aprenentatge servei i totes aquelles acti-
vitats que vinculin formació, experiència i intervenció social.

Impulsar les accions d’ajuda a les persones refugiades i provinents 
de zones de conflictes.

•

•

•

•

•

•

•

Accions 

Vetllar pel compliment de les condicions laborals dignes de tots els 
proveïdors de la UB.

Introduir la reserva de contractes públics a favor d’empreses d’in-
serció i entitats sense ànim de lucre per a contractes de serveis i 
subministraments.

Establir un diàleg fluid amb la Taula del Tercer Sector i recollir-ne 
el seus suggeriments.

•

•

•

Objectiu
Exigir la responsabilitat social als proveïdors de béns i ser-
veis de la UB

· Responsabilitat social
· Sostenibilitat
· Aprenentatge Servei
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Accions 

Fomentar i participar en programes d’educació ambiental amb al-
tres institucions i en xarxes nacionals i internacionals.

Incrementar les taxes de reciclatge, que en els darrers anys han 
disminuït. Cal donar més informació, establir més punts de reci-
clatge en espais comuns i reduir els envasos efímers.

Dissenyar i implantar programes de compra pública sostenible, 
com per exemple introduint la obligació de la tria selectiva de resi-
dus en els contractes a empreses proveïdores de serveis de res-
tauració, subministrament de materials de papereria i fotocòpies.

Col·locar contenidors i compactadors d’envasos en tots els menja-
dors, cafeteries i punts de venda de begudes.

Eliminar dels menús oferts en els serveis de restauració contractats 
les espècies ecològicament insostenibles o els productes que im-
pliquen maltractament animal.

Dissenyar estratègies més efectives de disminució del consum 
energètic, principalment l’elèctric. 

Incorporar mesures de sostenibilitat en el disseny de nous edificis 
i en la remodelació dels existents.

•

•

•

•

•

•

•

Objectiu
Mantenir unes condicions ambientals adequades en l’en-
torn UB i reduir l’empremta ecològica mitjançant accions 
proactives per tal de consolidar a la UB com una universi-
tat sostenible de referència

· Responsabilitat social
· Sostenibilitat
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· Mecenatge i patrocini
· Emprenedoria

Avui més que mai la universitat necessita estar més present en la socie-
tat, ha d’establir vies de relació amb l’entorn productiu i social mitjançant 
la transferència i explotació dels resultats de recerca i l’ús de platafor-
mes tecnològiques.

Avui, en la societat del coneixement, la UB ha de ser capaç d’oferir al 
seu entorn el lideratge científic i social. La UB és i ha de seguir sent 
motor de desenvolupament econòmic i social en el nostre entorn. Ha de 
convertir-se en palanca de suport sobre la qual generar creixement eco-
nòmic i ocupació i consolidar una posició d’avantguarda que permeti al 
nostre territori mantenir en el futur un elevat nivell de benestar econòmic 

RELACIÓ AMB L’ENTORN ECONÒMIC
I SOCIAL

Objectiu
Impulsar els programes de mecenatge i patrocini

Accions 

Impulsar un pla de mecenatge i patrocini de la UB i potenciar les 
accions de detecció i captació dels nous col·laboradors. 

Promoure accions de mecenatge que vagin dirigides a garantir la 
igualtat d’oportunitats mitjançant el finançament d’estudis o pro-
grames de beques i ajuts a l’estudi.

Impulsar la col·laboració d’egressats en els programes de mece-
natge i patrocini de la UB.

•

•

•

Objectiu
Desenvolupar una estratègia de foment de l’emprenedoria

Accions 

Ampliar i coordinar l’execució de les activitats relacionades amb 
el foment de la cultura emprenedora i la formació per a persones 
emprenedores.

Millorar el recolzament a la posta en marxa i desenvolupament de 
projectes empresarials emanats de la universitat.

•

•

Joan Elias 
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· Emprenedoria
· Alumni

Reconèixer i incentivar a aquells membres de la comunitat univer-
sitària que destaquin per la seva actitud emprenedora.

•

Objectiu
Fomentar les relacions amb els egressats de la UB

Accions 

Reorientar i consolidar Alumni com a instrument de relació dels 
egressats amb la UB i alhora com a eina per a facilitar l’ocupabilitat 
dels estudiants. 

Impulsar programes de formació orientats al perfeccionament i ac-
tualització professional.

Desenvolupar programes de mentorització amb egressats que ser-
veixin de models de referència de comportaments emprenedors.

•

•

•



ECONOMIA I FINANCES



JOAN ELIAS

- 80 -

joanelias.cat    | JoanEliasG    | Joan Elias UB

· Eficiència i equitat
· Finançament de la UB
· Lideratge

Qualsevol proposta de política econòmica, per a la Universitat de Bar-
celona, ha de tenir en compte el difícil context econòmic en el que s’ha 
de desenvolupar. La nostra Universitat ha vist reduït el seu pressupost 
de manera significativa durant el període 2010-14. Si bé, tot just s’ha co-
mençat a recuperar a partir de 2015, el pressupost actual només suposa 
el 92% de l’existent el 2009. Així mateix, malgrat la forta reducció del 
dèficit acumulat, durant els darrers anys, aquest segueix sent important 
(53 milions d’euros). 

Tampoc ha estat favorable la política universitària d’inversions, on la UB 
ha passat de rebre entorn al 25% del conjunt del finançament de les 
universitats catalanes al 18%. Així mateix, també s’han reduït significa-
tivament les transferències rebudes per l’Administració (en una dècada 
han passat de representar quasi bé el 80% del total d’ingressos a menys 
del 65%), mentre s’augmentava fortament la pressió econòmica als es-
tudiants i les seves famílies (els preus públics de la primera matrícula als 
graus van pujar un 67% el curs 2012-13).

Si bé sembla que s’ha acabat la permanent reducció del finançament 
rebut per part de la Generalitat, la situació financera de la nostra univer-
sitat encara és feble i l’estructura d’ingressos i despeses força rígida, de 
manera que qualsevol política econòmica que es vulgui dur a terme està 
fortament condicionada. 

En aquest escenari, malgrat aquests factors limitadors, creiem que es 
poden dur a terme certes accions econòmiques que millorin la nostra 
universitat i permetin assolir els objectius, que a continuació es detallen, 
per millorar l’eficiència i equitat a la UB.

ECONOMIA I FINANCES

Objectiu
 Incrementar el finançament de la Universitat de Barcelona

Accions 

Negociar amb fermesa el finançament de la Universitat de Barcelo-
na amb la Generalitat de Catalunya. 

Liderar el debat entorn el finançament universitari a Catalunya, per 
aconseguir una major dotació pressupostària pública que permeti 
el bon desenvolupament de les activitats universitàries. Incidir en el 
model de finançament universitari per a què es consideri adequa-
dament la recerca i el conjunt d’activitats universitàries i, a més, es 
reconeguin els resultats de la Universitat.

•

•

Joan Elias 
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· Equitat
· Gestió eficient
· Beques

Objectiu
Millorar l’equitat del sistema de finançament

Accions 

Defensar una rebaixa en el cost que suporten els estudiants i les 
seves famílies (el més alt de l’Estat a la majoria d’estudis), sense 
perjudici dels ingressos que rep la Universitat. 

Proposar un augment en la dotació de beques per als estudiants 
i que aquestes tornin a ser un dret si es compleixen determina-
des circumstàncies. Així mateix, s’ha d’impulsar la restauració dels 
préstecs-renda, com a complement del sistema de beques, amb 
retorns vinculats a la renda dels graduats i les seves circumstànci-
es personals. 

Garantir el suport econòmic als estudiants de la UB, per evitar que 
ningú deixi d’estudiar per motius econòmics. 

•

•

•

Promoure les vies de finançament existents més enllà dels recursos 
públics nacionals. Entre d’altres, podem assenyalar les següents: 
projectes de recerca internacionals, transferències de coneixe-
ment, fundraising, és a dir, patrocini i mecenatge, amb empreses, 
institucions i antics alumnes, fomentar la venda de productes, el 
lloguer d’espais, etc. 

•

Objectiu
Gestió eficient dels recursos existents

Accions 

Dissenyar, elaborar i seguir eficientment l’execució del pressupost, 
en coordinació amb la Gerència.

Supervisar l’activitat econòmica de les entitats participades, parci-
al o totalment, per la universitat.

Cobrir les necessitats financeres de les diferents unitats adminis-
tratives, docents i investigadores existents, tot afavorint les unitats 
més eficients.

Racionalitzar les activitats del Grup UB, integrant-les a la mateixa 

•

•

•

•
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· Transparència
· Retiment de comptes

universitat. S’han d’eliminar duplicitats innecessàries i fomentar les 
economies d’escala, que han de permetre millorar l’eficiència del 
conjunt del grup. Al respecte, caldrà disposar d’informació conso-
lidada del grup UB, comptable i de gestió (analítica).

Assegurar l’autosuficiència econòmica de qualsevol servei i entitat 
que depèn de la Universitat de Barcelona però que no forma part 
del servei essencial de la docència i la recerca. 

Aplicar criteris d’eficiència i qualitat en la contractació  de serveis.

Programar i gestionar les inversions en infraestructures prioritzant 
les necessitats de la nostra universitat tenint en compte la bona 
gestió dels espais.

•

•

•

Objectiu
Impulsar la transparència en la gestió i el retiment de 
comptes de les accions desenvolupades

Accions 

Exposar els objectius de les diferents accions desenvolupades per 
poder quantificar el seu grau d’assoliment.

Elaborar indicadors de les activitats i del seu cost, associats als 
centres docents i de recerca, i als ensenyaments. 

Organitzar la informació estadística interna i externa requerida per 
la universitat dimensionant de manera adequada les unitats direc-
tament vinculades a la comptabilitat i la gestió, per a què puguin 
assumir el volum de feina que aquesta tasca exigeix.

Elaborar  contractes-programes amb els centres de recerca, de 
docència i de gestió, per vincular l’assoliment d’objectius amb el 
finançament.

Proporcionar la informació necessària a la comunitat universitària 
perquè es coneguin les accions desenvolupades.

Fomentar la participació del conjunt de la comunitat universitària 
en l’elaboració del pressupost de despesa. 

•

•

•

•

•

•

Accions 
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· Transparència
· Viabilitat econòmica

Vetllar perquè les accions proposades per l’equip de govern siguin 
viables econòmicament i fomentar l’acció conjunta dels diferents 
vicerectorats.

Aportar recursos que serveixin d’estímul per fomentar canvis en la 
cultura organitzativa proposats pels diferents vicerectorats.

Col·laborar en la implantació completa de l’e-administració, per tal 
d’agilitzar totes les comunicacions i tràmits i afavorir polítiques que 
ajudin a la sostenibilitat ecològica.

•

•

•

Accions 

Objectiu
Garantir la viabilitat econòmica i cohesionar les accions de 
l’equip de govern



ORGANITZACIÓ
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· Transparència
· Administració electròni-
ca

La característica que millor defineix el concepte de transparència és l’es-
treta i indissoluble vinculació amb l’essència de la democràcia. Consti-
tueix un pressupost indispensable de l’estat de dret  quant possibilita 
el retiment de comptes en tots els àmbits de la gestió pública, i com no 
podria ser d’altra manera, també en el de la gestió universitària.

La transparència es canalitza a través de diferents mecanismes, com són 
la difusió de la informació (transparència activa) i l’accés a la informació 
pública (transparència passiva), sobre els quals els mitjans electrònics 
han impactat amb força. Ara bé, una política efectiva de transparència 
en l’acció de govern i en la gestió universitària de la Universitat de Bar-
celona ha de fer un pas més enllà del fet de poder accedir a la informació 
pública que hi ha,  ha de ser un instrument fonamental de legitimació de 
la bona administració. 

Seguint en aquesta línia, no s’escau un Portal de Transparència que posi 
en obert dades o informació de forma desordenada i difícilment accessi-
ble, atès que així no es satisfà en absolut l’exigència de publicitat activa. 
És imprescindible oferir una informació en temps real, amb dades de 
qualitat, interoperables i susceptibles de ser reutilitzades. Una informa-
ció que  es caracteritzi per ser accessible i comprensible. En definitiva, 
un portal que  impulsi el control intern i extern de l’acció de govern de 
la Universitat de Barcelona, i que permeti modificar i corregir aquelles 
ineficiències o actuacions errònies que es produeixin.

Però tot no s’acaba en el Portal de Transparència. Cal garantir, també, el 
dret individual d’accés a la informació que no està prèviament publicada 
en obert i el contingut de la qual sigui sol·licitat, sense restriccions i amb 
els únics límits que per a les dades protegides preveu expressament la 
legislació. Ja comptem amb procediments que permeten accedir a cer-
tes informacions, però és evident que l’impacte de l’administració elec-
trònica, en general, en la concepció de les relacions entre l’Administració 
i la ciutadania i, en particular, en l’àmbit universitari, és molt més evident 
amb motiu de la nova legislació administrativa bàsica (Llei 39/2015, de 
procediment administratiu comú, i Llei 40/2015, de règim jurídic del sec-
tor públic).

Seran diverses les mesures que s’hauran de posar en marxa per avan-
çar en la construcció d’una administració electrònica a la Universitat, 
tant pel que fa a les múltiples manifestacions de la seva relació amb la 
comunitat universitària, com també pel que fa a l’activitat administrativa. 
Fem una aposta clara per l’administració electrònica que implicarà es-
talvi de costos, permetrà augmentar l’eficàcia i l’eficiència, simplificarà 
els tràmits, agilitarà els processos i farà més objectiva la presa de deci-
sions. Aprofitem l’ocasió per introduir, de veritat, un nou model de gestió 
universitària.

ORGANITZACIÓ

Joan Elias 
Catedràtic de Matemàtiques de la 
Universitat de Barcelona. 
Candidat a Rector.



JOAN ELIAS

- 86 -

joanelias.cat    | JoanEliasG    | Joan Elias UB

· Govern obert
· Govern participatiu

Objectiu
Impulsar un model de govern obert i de cultura ètica en la 
gestió universitària

Accions 

Desenvolupar una política de transparència ‘radical’ que promogui 
el retiment de comptes i impulsi el control intern i extern de l’acció 
de govern de la Universitat de Barcelona.

Facilitar, amb qualitat, les mateixes dades que utilitzi la institució, 
ja que el Portal de Transparència no ha de ser una eina que prepara 
informació ad hoc per al consumidor. Les dades han de ser pre-
sentades de forma clara i comprensible, han de ser de fàcil accés, 
interoperables i susceptibles de ser reutilitzables.

Garantir l’exercici del dret d’accés a la informació, per possibilitar 
el coneixement, la participació i el control en els assumptes pú-
blics.

Garantir la transparència i el control en l’àmbit de la contractació 
d’obres, serveis i subministres.

Garantir el dret d’accés a registres i arxius com a eina clau per a la 
transparència i per evitar  abusos –reiteracions- en les exigències 
documentals.

Fomentar la cultura ètica, dirigida a revifar el sentit del servei pú-
blic, els seus valors i el compromís amb les tasques i funcions de 
la Universitat.

•

•

•

•

•

•

Objectiu
Implantar un model de govern participatiu

Accions 

Millorar la qualitat democràtica i desenvolupar una política de par-
ticipació activa en la gestió universitària. 

Implantar mecanismes que afavoreixin una gestió de govern col-
laborativa, que permeti avançar en una nova cultura de la gestió 
pública consensuada.

Garantir la consulta, el diàleg i la participació permanent amb els 
representants de diferents estaments universitaris i fer-los partí-
cips de les actuacions polítiques universitàries.

Racionalitzar i simplificar els processos electorals.

Implantar el vot electrònic.

•

•

•

•

•
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· Racionalització
· Simplificació

Objectiu
Racionalitzar el sistema de govern de la Universitat de 
Barcelona

Accions 

Redimensionar les estructures universitàries d’acord amb els prin-
cipis d’eficàcia i d’eficiència.

Simplificar el sistema de govern: menys, més equilibrades, més 
autònomes, amb més capacitat de decisió i més responsabilitat en 
el govern de la Universitat.

Reduir la mida del òrgans de govern i de representació, com a for-
ma d’optimització de la presa de decisions i augment de la respon-
sabilitat i participació dels membres de la comunitat universitària, 
ja siguin acadèmics o personal d’administració i serveis.

Potenciar el paper del Claustre i les seves competències com a 
màxim òrgan de representació de la Universitat de Barcelona.

Delimitar les funcions i competències dels òrgans col·legiats.

Dotar de major capacitat executiva als òrgans unipersonals.

Impulsar una major professionalització de la gestió universitària.

Reformular el Gabinet Jurídic i apropar-lo a les estructures acadè-
micoadministratives. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Objectiu
Simplificar la gestió administrativa i impulsar l’administra-
ció electrònica

Accions 

Revisar els procediments i models de gestió de la informació per 
assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió universitària, im-
plantant  mesures organitzatives i tecnològiques.

Redissenyar  i simplificar els procediments en el desenvolupament 
de les diferents tasques universitàries, suprimint  tràmits inneces-
saris, i afavorint la reducció de càrregues burocràtiques.

Incorporar de forma efectiva el principi d’intervenció mínima a l’ac-
tivitat procedimental quotidiana de la nostra universitat. 

Profunditzar en el desenvolupament de l’administració electrònica 
com a eina de superació del model burocràtic.

•

•

•

•
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· Racionalització
· Simplificació

Reforçar les exigències de seguretat i flexibilitat en l’ús dels mitjans 
electrònics en la gestió universitària.

Implantar serveis avançats de gestió documental.

Enfortir les garanties tècniques i jurídiques en l’accés a la informa-
ció i als serveis.

•

•

•



TRANSFORMACIÓ DIGITAL
I COMUNICACIÓ
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· Simplicitat
· Transparència
· Agilitat

Transformar digitalment la universitat vol dir pensar en quin model d’uni-
versitat volem, imaginar com serà la universitat dins de vint-i-cinc anys, 
i treballar perquè es dugui a terme. Ens enfrontem a un segle XXI molt 
diferent a l’anterior, on la innovació marca la diferència, on les experièn-
cies dels nostres estudiants i la seva exigència ens obliga a replantejar 
els processos per a comunicar-nos amb ells  i per a fidelitzar-los. 

Sigui com sigui la universitat del futur, haurà d’acomplir necessàriament 
amb tres premisses fonamentals: simplicitat, transparència i agilitat. Les 
institucions han de ser àgils per poder adaptar-se als canvis socials, tec-
nològics i als nous reptes estratègics que es plantegin. Aquesta agilitat 
necessita copsar la realitat de la societat digital i alinear-se amb els seus 
interessos i formes de fer. Requereix metodologies i processos àgils per 
poder adaptar-se, i necessita el suport d’infraestructures tecnològiques 
i equips professionals formats per poder dur a terme les propostes. La 
creació d’un vicerectorat de transformació digital vol obrir el camí per 
enfrontar-se a  aquests reptes.

Les actuacions en l’àmbit de la transformació digital es basen en tres 
grans eixos:

Capacitació digital: Capacitar digitalment vol dir garantir que les estruc-
tures, infraestructures, recursos, equips, i eines són les necessàries per 
donar resposta als projectes digitals de la Universitat de Barcelona. La 
capacitació digital es fonamenta en la creació d’una cultura digital.  Dos 
dels grans reptes de la capacitació digital són, d’una banda, assegurar 
que tots els membres de la comunitat són digitalment experts. De l’altra,  
que qualsevol membre de la comunitat universitària ha de poder acce-
dir a tota la informació que tingui la institució sobre ell. Aquest segon 
repte, tot i que sembla simple, requereix d’un canvi profund en la forma 
d’emmagatzemar i accedir a la informació i planteja un repte tecnològic 
necessari per a fer front a la transformació digital. 

Transformació digital: La universitat digital no ho és perquè es fan servir 
eines i solucions digitals, sinó perquè els processos i les operacions ho 
són. Transformar digitalment la universitat és crear valor a partir de la 
informació de que disposa. Valor que ha de permetre millorar l’operati-
vitat, per exemple, a partir de la completa instauració de l’administració 
digital; millorar la comunicació i les relacions entre col·lectius creant, a 
tall d’exemple, plataformes participatives per a què tots els col·lectius 
puguin expressar-se i col·laborar amb el govern de la universitat. En la 
mateixa línia, ha de permetre tenir la possibilitat de crear, explorar i ge-
nerar noves oportunitats, ja sigui identificant i fomentant nous ensenya-
ments amb projecció de futur, ja sigui creant infraestructures i unitats 
de suport a la transferència de coneixement definint models de l’estil 
software as a service o, anant fins i tot més lluny, research as a service  

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Joan Elias 
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· Capacitació digital
· Transformació digital

Objectiu
Capacitació digital, és a dir, garantir que les estructures, 
infraestructures, recursos, equips, i eines són les necessà-
ries per donar resposta als projectes digitals de la Univer-
sitat de Barcelona.

Accions 

Crear la unitat de capacitació digital, que vetlli perquè els equips, 
infraestructures i processos estiguin a punt.

Renovar la plataforma tecnològica.

Enfortir les àrees i seccions tecnològiques de la universitat oferint 
formació i coaching als equips de desenvolupament.

Reforçar la secció de ciberseguretat.

Crear la secció de data governance, encarregada de la integritat, 
privacitat i accessibilitat de les dades de la institució.

Potenciar una política de creació i desenvolupament de programari 
propi per a la gestió, docència i recerca.

•

•

•

•

•

•

o la universitat com a servei. 

Política digital: Essent la universitat més gran de Catalunya tenim l’obli-
gació de ser un referent. Cal abandonar el paper reactiu que ens fa 
consumidors de productes de terceres parts i substituir-ho per un pa-
per proactiu i de lideratge tecnològic, impulsant polítiques clares vers 
l’accés obert i les llicències digitals, definint una identitat digital forta, 
fomentant polítiques de programari propi obert i lliure, afavorint i col-
laborant en els moviments de filantropia de dades. I sobretot, liderant 
desenvolupaments digitals de gestió, docència i recerca exportables a 
la resta d’universitats. Volem que el talent dels nostres col·lectius aflori i 
participi  activament en  la millora de la nostra Universitat. 

Objectiu
Transformar digitalment la universitat per tal de crear valor 
a partir de la informació de què disposa

Accions 

Crear la unitat de transformació digital per tal d’establir de manera 
coordinada amb la resta de vicerectorats les prioritats estratègi-
ques.

•
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· Transformació digital
· Accés obert
· Llicències digitals

Objectiu
Definir una política clara de directrius referents a l’accés 
obert i llicències digitals

Accions 

Desenvolupar polítiques que afavoreixin la generació de dades 
obertes.

Fomentar la cultura digital, impulsant l’ADN digital i els valors digi-
tals: obertura i transparència, col·laboració i cocreació, sentiment 
de comunitat, reciprocitat.

Impulsar l’ús del software lliure tant a la docència com a la recerca, 
així com a la gestió.

Realitzar un projecte per a incorporar recursos i tecnologies d’as-
sistència per a gent gran i per a persones amb discapacitats.

Definir un programa virtual massiu de competències digitals (alfa-
betització digital).

•

•

•

•

•

Crear una visió digital compartida que serveixi de focus per a ca-
nalitzar els esforços de la comunitat.

Diagnosticar el nivell de digital readiness per identificar en quin 
punt ens trobem i si estem preparats per enfrontar-nos a aquest 
canvi.

Impulsar un programa de projectes tecnològics finançats adreçats 
a que la comunitat universitària contribueixi a la millora de la Uni-
versitat.

Crear un programa de beques amb l’objectiu de reclutar els millors 
talents dins de la universitat.

•

•

•

•
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· Pla de comunicació 
corporatiu
· Imatge corporativa

La comunicació és una de les eines mitjançant les quals apuntalar la legi-
timitat d’acció de qualsevol decisor polític. Una comunicació adequada i 
veraç aporta transparència, genera confiança i fins i tot rendeix comptes 
del fet davant la ciutadania. No obstant això, degut a la convicció que 
compartir informació t’afebleix, et fa vulnerable, és habitual prodigar co-
municació parcial o incompleta, fins hi tot el secret; en definitiva, l’opa-
citat comunicativa. 

Quan una institució acostumada a no informar o a informar tard i mala-
ment intenta canviar el seu model comunicatiu, i endinsar-se en el de la 
transparència comunicativa, s’ha de plantejar canviar  i modular aspec-
tes diversos i, per tant, informar d’aquests canvis. Una sortida fàcil és no 
comunicar, guardar silenci i intentar passar desapercebuts. Mantenir-se 
invisibles i començar a canviar sense estridències. Si bé es pot entendre 
la temptació pragmàtica, no creiem que sigui el millor dels camins.

Creiem que la Universitat de Barcelona necessita un Pla de Comunicació 
Corporatiu que gestioni d’una manera integrada totes les accions de 
comunicació internes i externes que sorgeixin a l’entorn de la institució, 
amb l’objectiu de generar una imatge clara, nítida i positiva entre els 
diferents públics amb els quals interacciona. Hem de millorar la imatge 
corporativa de la UB i aconseguir projectar-la tant entre els membres de 
la comunitat universitària com entre la resta d’agents externs.

És imprescindible que la UB ofereixi a tots els fòrums socials i mitjans 
de comunicació una imatge inequívoca de rigor, prestigi, qualitat de la 
docència, impuls de la recerca i compromís amb la societat. La transfor-
mació digital ha d’aplicar-se també en aquest àmbit d’actuació.

COMUNICACIÓ

Objectiu
Crear un Pla de Comunicació Corporatiu transparent i par-
ticipatiu

Accions 

Realitzar un diagnòstic estratègic de comunicació que identifiqui 
problemes de comunicació relatius a estructura, mitjans i missat-
ges.

Identificar les necessitats de comunicació dels diferents públics 
interns i externs amb els quals es relaciona la UB.

Examinar l’eficàcia i cost de les accions de comunicació que s’im-
plementen per les diferents unitats i serveis, i el grau de coherència 
institucional en els missatges que emeten.

•

•

•
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· Imatge corporativa
· Edicions UB

Objectiu
Dissenyar una política d’imatge, comunicació i presència 
institucional de la UB

Accions 

Potenciar la imatge digital de la universitat, des de la millora de 
l’experiència d’usuari en els entorns web, fins a l’augment de la 
presència de la universitat a diferents xarxes digitals, passant pel 
reforç de la figura del community manager.

Enfortir la vinculació dels egressats amb la universitat, creant co-
munitats digitals fortes que reforcin la marca UB.

Potenciar accions per apropar la universitat a la ciutadania aprofi-
tant la cocreació d’idees i crowdsourcing. 

Millorar la web de la UB seguint models funcionals i atractius per a 
què projecti clarament la nostra funció docent i investigadora.

Impulsar i donar suport a un govern obert i objectivable de la uni-
versitat a partir dels portals de transparència i retiment de comptes.

•

•

•

•

•

Objectiu
Millorar la imatge i la reputació corporativa de la UB en el 
seu entorn

Accions 

Fomentar la coherència a nivell d’identitat visual de les accions de 
comunicació que sorgeixin des de les diferents unitats i serveis de 
la UB.

Establir procediments de formació i assessorament als membres 
de la comunitat universitària en temes relacionats amb l’ús de la 
identitat visual corporativa.

Fomentar la generació d’una imatge forta i coherent de la UB i una 
millora de la nostra reputació corporativa en el nostre entorn.

•

•

•

Objectiu
Millorar les edicions UB

Accions 

Impulsar l’edició digital.•
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· Imatge corporativa
· Edicions UB

•

•

Fomentar l’elaboració de materials didàctics.

Continuar i millorar la política de qualitat de les edicions UB i treba-
llar per al reconeixement de la qualitat de les nostres publicacions.



RECUPEREM LA IL·LUSIÓ.
DECIDIM EL NOSTRE FUTUR
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