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Primer,
la UB!



Primer, la UB! Aquest és el nostre lema de campanya per a aquestes
eleccions a Rectorat. I què significa? És una frase que pot tenir tres
lectures. La primera es refereix a on hem arribat, a les fites que hem
aconseguit durant els últims quatre anys; la segona representa les noves
metes que ens proposem aconseguir, i la tercera és el motor de totes
dues. Potser val la pena començar dient alguna cosa sobre aquesta
última.

Primer, la UB! apel·la al sentiment profund de pertinença que compartim
les persones que formem part de la nostra comunitat universitària. És un
sentiment personal que ens vincula a la nostra institució, que ens
predisposa a defensar-la i actuar per al seu benefici i que ens empeny a
posar-la per sobre dels nostres interessos particulars i desitjos
personals. La UB és un bé comú que ens uneix a qui ens dediquem a fer
créixer la nostra universitat, estudiants, professorat i personal
d’administració i serveis. També a tantes i tantes persones que han
passat per les nostres aules i laboratoris i ara porten la UB per allà on
van, despatxos, hospitals, escoles, carrers, places i veïnats. Primer, la UB!
vol dir que totes i tots hi tenim cabuda, pensem com pensem, creiem en
el que creiem, defensem el que defensem; vol dir que ens agrada
dialogar com a universitaris que som, amb esperit crític, de manera
educada i respectuosa per tal de cercar consensos, avançar en el
coneixement i, en definitiva, construir un món més just, equitatiu, solidari
i sostenible.

Precisament per això, Primer, la UB! ens ha portat durant els últims quatre
anys a aconseguir fites importants per a la nostra universitat, tot i viure
moments complexos des del punt de vista social, polític i econòmic, i ben
especialment, amb la pandèmia de la Covid-19. Sobre això últim, farem
tot el que estigui a les nostres mans perquè cap persona de la nostra
universitat quedi enrere i, per suposat, per mantenir el nostre nivell
acadèmic i de recerca. Però, el nostre lema no s’esgota després de
quatre anys, no s’atura amb el pas del temps, ans el contrari, ens motiva
i omple d’energia per continuar treballant i consolidant un projecte
inspirat per la voluntat de servei, el rigor i la qualitat. La nostra universitat,
combinació de tradició i modernitat, d’història i de futur, impregnada d’un
sentit humanístic i innovador, s’ho mereix. Som la millor universitat de
Catalunya i de l’Estat espanyol en els rànquings internacionals més
prestigiosos i volem continuar creixent. I, no menys important, som una
universitat connectada al món, a través de les xarxes més punteres en
recerca i aprenentatge, i sabem que, ara més que mai, hem de tenir-ne
cura en la direcció que marquen els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS). La UB ha d’estar a l’alçada. Al cap i a la fi, la ciència i
les humanitats, la nostra tasca, allò que és la nostra raó de ser, serà el
motor d’aquest canvi.

Presentem un programa fonamentat en vuit eixos que ens permetran
avançar cap a la consecució dels ODS. Les persones, la governança, la
docència i l’aprenentatge, la recerca i la transferència de coneixement, la
internacionalització, el compromís social i mediambiental, la
transformació digital i la comunicació i les noves infraestructures per als
nostres campus ens ajudaran a transitar cap als objectius que van fixar
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1. Primer, la UB!

les Nacions Unides. Durant quatre anys hem guanyat experiència, hem
aconseguit bons resultats i, sobretot, hem après a pensar en nous reptes
de cara al futur. Ens cal continuar, refermar un camí que ens permet
millorar la nostra universitat i millorar-nos a nosaltres mateixos. És
important assenyalar que el nostre programa és holístic, volem que tot
estigui connectat. Els objectius d’una institució universitària com la
nostra no es poden assumir de manera aïllada.

Primer, la UB! és molt més que un lema, és una manera d’entendre la
universitat i això per a nosaltres significa: oferir a l’estudiantat,
professorat i personal d’administració i serveis les millors condicions
possibles i que estiguin a les nostres mans atès el context en què ens
trobem; assegurar una governança de tothom i per a tothom, dialogant i
transparent, participativa i constructiva; ensenyar, aprendre i avaluar
segons marca el model docent del segle XXI i conrear la nostra vida
universitària; cercar nous coneixements científics i humanístics i
transferir-los a la societat; defensar la igualtat de gènere i els col·lectius
més vulnerables i respectar el planeta en què vivim i que ens acull;
desenvolupar la transformació digital, que ens permet reduir la
burocràcia i augmentar la nostra eficàcia i eficiència, i la comunicació
que ens acosta a la societat i ens permet compartir allò que fem amb
total transparència i responsabilitat.
Primer, la UB! és la meva manera de sentir personalment i la del meu
equip, i us convidem que també sigui la vostra. Amb nosaltres, ara i
sempre, Primer, la UB!

Joan Elias
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La UB, amb els
objectius de
desenvolupament
sostenible (ODS)



L’any 2015 Les Nacions Unides van assenyalar quins eren els objectius
de desenvolupament sostenible (ODS) que han de contribuir a
transformar el nostre mon. Es tracta d’una agenda que conté 17
objectius i 169 metes específiques que cal assolir el 2030. Són objectius
concisos i universalment aplicables, que haurien de guiar la presa de
decisions tant a nivell individual com col·lectiu. El propòsit és el de “no
deixar ningú enrere” i s’insta que tothom (ciutadania, institucions i
empreses) s’hi comprometi.

No cal dir que les universitats, i ben especialment la Universitat de
Barcelona per la posició que ocupa, tenen una gran responsabilitat en
l’assoliment d’aquests objectius. La nostra docència, la recerca i la
transferència no tenen sentit si no estan al servei dels reptes que té
plantejats avui el mon. És per això que el programa que us presentem per
als propers quatre anys, parteix de la reflexió sobre què pot fer la
Universitat de Barcelona per contribuir-hi. Volem ser una institució
implicada i referent en aquest propòsit de ”no deixar ningú enrere”.

Hi ha un gran consens en acceptar que la sostenibilitat avui passa per
dissenyar estratègies i implementar accions centrades en el planeta, les
persones i el seu progrés. No partim de zero, atès que la UB té aprovada,
des del passat mes de juny, la seva pròpia Agenda 2030 de
desenvolupament sostenible, fruit d’un ampli procés participatiu. Ara es
tracta d’implementar-la, de prioritzar el que és inajornable i dissenyar
fulls de ruta que, de manera gradual, ens permetin anar assolint totes
les metes previstes.

La manera de governar-nos, d’ensenyar, de fer recerca i transferència, de
projectar-nos al mon, de comunicar-nos i relacionar-nos, de mostrar el
nostre compromís social, cultural i mediambiental, ha de tenir com
referent la sostenibilitat. Volem contribuir a millorar la societat a partir
del coneixement. Aquest és el nostre compromís i és per això que
plantegem, en aquest programa, objectius ambiciosos i alhora realistes.
Objectius que estan ordenats i estructurats en vuit grans àmbits: les
persones; la governança; la docència i l’aprenentatge; la recerca, la
transferència i el doctorat; el lideratge internacional; la transformació
digital i la comunicació; el compromís social, cultural i mediambiental i,
finalment, UB2030: infraestructures per a la universitat del futur.

2. La UB, amb els
objectius de
desenvolupament
sostenible (ODS)
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Cadascun d’aquests àmbits conté, en primer lloc, una descripció sobre
on som, és a dir, quina és la situació de partida. Això permet visibilitzar
les principals accions fetes en aquests àmbits en els darrers quatre anys,
la qual cosa facilita, al mateix temps, el rendiment de comptes sobre allò
que hem fet durant el darrer mandat. I, en segon lloc, s’explica en cada
àmbit, cap a on anem, és a dir, cap a on creiem que cal dirigir i encaminar
la UB, no només per als propers quatre anys, sinó també amb una mirada
més llarga, pensant en gran, mirant la nostra universitat com una de les
millors del mon.

Estem en un moment crucial, transcendent. Som conscients que les
decisions que avui es prenguin determinaran el futur de la nostra
institució d’aquí a molts anys. Cal no equivocar-nos i cal avançar-nos en
el disseny i posada en marxa d’aquelles polítiques que ens han de
permetre situar-nos allà on creiem que ens correspon. Estem convençuts
que ho podem fer, hem demostrat que som una comunitat potent i que
sap fer front a situacions molt difícils i que, si treballem junts i motivats,
assolirem els reptes que us proposem en aquest programa. És per això
que, en aquest apartat de cap a on anem, hi trobareu també enumerats
els diferents objectius que proposem assolir i les corresponents accions
que ens han de permetre arribar-hi. Cadascun dels objectius estan
alineats amb algun o alguns dels ODS. Aquesta és una reflexió que hem
fet i que volem compartir amb tota la comunitat UB. Tot el que ens
proposem fer té com a full de ruta l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Una
agenda que posa les persones en el centre dels seus propòsits i que
aposta per una governança transversal. Aquesta és des d’un punt de
vista estratègic la visió innovadora a la que ens hem volgut alinear.

És així com hem elaborat el programa que us presentem. És fruit d’un
procés llarg de reflexió, que reflecteix també la nostra experiència. Està
fet amb il·lusió, una il·lusió que ens agradaria encomanar-vos i que, si ens
feu confiança, ens comprometem a posar en marxa amb la implicació i
participació de tots vosaltres. Ens calen grans consensos per avançar,
només ho podrem fer si remem junts cap a una mateixa direcció.

2. La UB, amb els
objectius de
desenvolupament
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Personal docent i investigador (PDI)

On som?

La Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per l’any 2012 va deixar a
zero la taxa de reposició de personal al servei de les universitats
públiques, que no es va aixecar fins al 2016, en què es va tornar a fixar en
el 100% i que s’ha mantingut fins l’actualitat. Aquestes restriccions
continuades en la taxa de reposició des de 2102 es van veure agreujades
a Catalunya per la limitació de la contractació de PDI temporal a temps
complet (lectors) establerta per la Direcció General d’Universitat de la
Generalitat de Catalunya.

A la UB, aquestes limitacions que impedien la cobertura de les baixes per
jubilació i la contractació de professorat lector van tenir unes
conseqüències especialment greus, atès l’envelliment de la seva
plantilla, la disminució d’un 15 % del nombre de professorat permanent i
l’increment de necessitats docents conseqüència de la posada en marxa
de nous ensenyaments, i amenaçaven de provocar un col·lapse en la
prestació del servei encomanat. Aquestes necessitats docents, que no
es podien cobrir amb personal permanent, es van cobrir amb
contractació de professorat no permanent a temps parcial (professorat
associat) i contractació de professorat en regim d’interinatge. Tot plegat
va portar a la interrupció de la carrera acadèmica de persones que, tenint
un gran potencial docent i de recerca, van veure com s’aturava la seva
progressió a la Universitat per la limitació de la contractació de PDI a
temps complet, amb la pèrdua de valor que això va suposar per a la
institució.

Durant aquests darrers quatre anys hem dut a terme un seguit d’accions
per assolir els objectius que ens havíem marcat respecte al personal
acadèmic i poder disposar d’una plantilla sòlida i ben qualificada. En
línies generals, hem focalitzat els esforços, d’una banda, a estabilitzar
amb contractes permanents pràcticament la totalitat del professorat a
temps complet amb règim no permanent i, d’altra banda, a incorporar al
sistema professorat lector que asseguri un equilibri entre les baixes i les
altes de la plantilla de professorat permanent. Aquests dos objectius els
hem portat a terme gràcies al desplegament de dues línies d’acció.

Respecte a la primera línia, hem donat prioritat a l’estabilització
d’investigadors del Programa Ramón y Cajal i al professorat agregat
interí, però també del professorat lector de 5è any i professorat associat
que complís els requisits. En paral·lel, també hem treballat en la
promoció a càtedra del professorat titular d’universitat i del professorat
agregat, amb oportunitat de concursos pràcticament per a la totalitat
del professorat que estava acreditat des de feia molts anys. En el
desplegament dels concursos associats a les Ofertes Públiques
d’Ocupació dels anys 2017 a 2020, el nombre de places convocades de
professorat agregat, titulars d’universitat i places vinculades a centres
sanitaris ha estat de 425, de les quals el 88 % eren professorat agregat
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interí, lectors de cinquè any i alguns assocats, mentre que el 12 % restant
eren investigadors Ramón y Cajal i altres tipologies de investigadors
postdoctorals. Quant a la categoria de catedràtic, el nombre de places
convocades durant aquest període ha estat de 275, des les quals el 26 %
són de règim laboral. Això ens ha permès dissenyar una plantilla estable
de professorat permanent.

La segona línia d’acció es va dissenyar per garantir l´equilibri entre
baixes i altes en la plantilla de professorat permanent. El volum de
jubilacions previsibles en els propers anys ha de ser compensat per la
incorporació de professorat lector que, a quatre o cinc anys vista, hagi
aconseguit l’acreditació que li permeti concursar a una plaça de
professor permanent (professorat agregat o titular d’universitat). Tot i
que la captació “natural” de professorat lector hauria de ser a partir de
programes post doctorals o altres programes cofinançats, en aquest
context, durant aquests darrers quatre anys, els esforços que hem fet
s’han dirigit a estabilitzar i promocionar el professorat associat
acreditat de lector, a la vegada que a atreure professorat extern. Fruit
d’aquesta acció, en aquest anys s’han convocat 21 places
d’investigadors postdoctoral i 431 places de professorat lector.
Concretament, del total de contractes signats de professorat lector en el
període 2017-2019, el 57 % era professorat associat. Aquesta dada és
especialment rellevant ja que implica incorporar en la carrera acadèmica
un volum important de professorat que n’havia quedat fora, no per
manca de qualificació sinó per la manca d’oportunitats. La resta de
contractes de lectors han estat investigadors postdoctorals o persones
sense cap vincle previ amb la UB, a parts iguals.

En resum, durant aquest mandat el nombre acumulat de places de
contractació amb dedicació a temps complet (places de professorat
permanent i professorat temporal a temps complet) ha estat de 21
places de investigadors postdoctorals, 431 places de professorat lector,
425 places d’agregats i titulars d’universitat i 275 places de catedràtics.

Igualment hem incentivat l’acreditació lingüística del nivell C de català
dels PDI que s’ha incorporat a la plantilla.

Finalment, hem donat facilitats perquè el PDI pugui créixer i
desenvolupar el seu potencial docent, de recerca i de transferència, amb
una clara aposta pel diàleg, el treball en comú, el respecte i la igualtat.
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Cap a on anem? Objectius i accions

Sense perdre de vista l’estabilització i la promoció del nostre professorat,
dos objectius necessaris que hem assolit durant aquests últims quatre
anys i que, sens dubte, continuarem treballant, ara és el moment
d’apostar una nova línia d’actuació. Ens referim a la captació de nou
Personal Docent i Investigador amb contractació permanent a partir de
programes com Beatriz Galindo i Ramon y Cajal, entre d’altres. La
incorporació de nou professorat permanent a partir de programes
d’excel·lència, tant nacionals com internacionals, és una fita necessària
per nosaltres per tal d´incorporar nou talent a la nostra universitat, amb
tot el que això comporta per a la docència, la recerca i la transferència de
coneixement de qualitat.

I per suposat, apostarem per la incorporació d’investigadors
postdoctorals i de professorat lector. No podem abandonar el programa
de captació que vàrem iniciar ara fa tres anys, garantint d’aquesta
manera el relleu generacional i el rejoveniment de la plantilla de
professorat de la nostra universitat. Val a dir que volem continuar el camí
que hem començat: en els darrers quatre anys l’edat mitjana de la
plantilla de professorat de la UB s’ha rejovenit en cinc anys, ja que
actualment és de 53 anys. L’objectiu que ens plantegem d’aquí a quatre
anys és assolir una mitjana d’edat de 45 anys.

D’altra banda, és imprescindible per a nosaltres continuar treballant en la
millora de la satisfacció, la formació i la participació del PDI a la nostra
universitat. Per a fer-ho possible, apostem decididament per un
desenvolupament de la carrera acadèmica estable i que es defineixi
mitjançant un nou Pla d’Ordenació del Professorat. De la mateixa
manera, volem que el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) estigui adaptat
a la realitat contractual i laboral existent, i que reconegui els valors de la

3. Els vuit eixos del nostre programa | A. Les persones

En quatre anys hem...

Estabilitzat a la totalitat del professorat amb règim d’interinatge.

Donat possibilitat de concurs a la totalitat de professorat lector
de 5è any.

Facilitat la promoció a la totalitat del professorat acreditat a càtedra.

Promogut la renovació d’un terç de la plantilla de professorat
Permanent.

Promocionat el professorat associat amb acreditació.

Estabilitzat la plantilla de PDI permanent.

Atret professorat extern a la UB.

Garantit l’equilibri entre les baixes i les altes de PDI permanent.

Millorat la gestió dels concursos i dels processos de contractació
del PDI.
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Accions

▪ Cercar, a nivell nacional i internacional, sistemes exitosos de
reclutament de talent jove que aporti innovació en la docència,
recerca i transferència del coneixement per adaptar-los a la nostra
universitat.

▪ Garantir sistemes d’estabilització per al professorat que acompleixi
els sistemes d’acreditació actualment requerits per les normatives
vigents de les diferents agències de qualitat universitària.

▪ Definir la carrera professional a partir d’un nou Pla d’Ordenació del
professorat.

▪ Aplicar els principis OTM-R propis d’una universitat oberta,
transparent i fonamentada en mèrits en els processos d’accés,
selecció i contractació.

▪ Establir un sistema complet d’administració electrònica en tots els
nostres procediments.

3. Els vuit eixos del nostre programa | A. Les persones

Objectiu 1

Impulsar i promoure la captació dels millors, així com
l’estabilització de les persones amb desenvolupament de
la carrera professional.

docència, la recerca, la transferència de coneixement. Per tal
d’aconseguir aquest objectiu, millorarem l’eina de gestió que recull
aquests acompliments i aplicarem els principis OTM-R (Open,
Transparent and Merit-based Recruitment), és a dir, els propis d’una
universitat oberta i transparent com la nostra. Finalment,
sistematitzarem i acabarem d’implementar les normatives i els
procediments d’accés, concursos i contractació a través d’un sistema
complert d’administració electrònica.

Implementarem el pla de treball preparat per tal de donar compliment als
compromisos de la HRS4R (Human Resource Strategy for Reserach) que,
a mes d'incorporar els principis OTM-R, requereix d'activitats d'acollida,
informació i acompanyament als nous investigadors. També prepararem
la necessària reacreditació d'aquest segell de qualitat.

Finalment, considerem necessari incloure en el nostre model
d’organització de plantilla de professorat tot el que sigui necessari per
promoure la mobilitat, fomentar la igualtat i facilitar la conciliació de la
vida familiar i laboral.
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Accions

▪ Modernitzar la gestió de l’acompliment acadèmic del professorat
(PDA).

▪ Valorar de manera personalitzada l’activitat laboral i l’acompliment
professional del professorat (PDA).

▪ Elaborar una proposta de reconeixement de l’activitat acadèmica
que permeti obtenir i donar feedback a les persones i contribueixi a
la millora continuada.

▪ Elaborar una proposta d’assignació de recursos als centres en funció
d’indicadors de productivitat individual i de la qualitat de l’activitat
acadèmica desenvolupada.

▪ Generar una comunicació directa i propera entre les persones i els
equips de govern respectius.

Accions

▪ Elaborar i millorar plans de desenvolupament per a la carrera
acadèmica del professorat, així com l’ adequació a les noves
necessitats universitàries.

▪ Elaborar un reglament que defineixi els criteris d’aplicació i el
procediment per acreditar la desvinculació acadèmica.

Objectiu 2

Objectiu 3

Millorar l’avaluació en l’acompliment i reconèixer els
esforços i assoliments del PDI.

Disposar de plans de formació, de desenvolupament i
d’impuls de la carrera acadèmica, així com facilitar la
mobilitat i l’intercanvi.

+ Més info. 1 + Més info. 2

14

Primer la UB, seguim
treballant per a les
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Veg. objectiu 2 de Recerca, transferència i doctorat

Veg. objectiu 2 de Recerca, transferència i doctorat; i objectiu 6 de transformació
digital i comunicació
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Accions

▪ Conscienciar el professorat de la importància de la implicació en els
projectes del centre i fomentar la seva participació.

▪ Millorar la comunicació per incidir en el sentit de pertinença.
Fomentar la cultura corporativa.

Objectiu 4

Fomentar la participació del PDI en projectes de la
Universitat.

Primer la UB, seguim
treballant per a les
persones.

▪ Formar i crear plans que permetin la capacitació digital,
competències específiques i el seu reconeixement.

▪ Facilitar la mobilitat i flexibilitat per a la conciliació de la vida familiar
i laboral.

Veg. objectiu 10 de Recerca, transferència i doctorat; i objectiu 2 de Lideratge
internacional
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Personal d’administració i serveis (PAS)

On som?

En l’àmbit del PAS, durant aquests quatre anys hem estat especialment
dedicats a fomentar l’estabilitat laboral i la reducció de la temporalitat,
tant del PAS Funcionari com del laboral. Al respecte, hem regularitzat
places estructurals, fet modificacions parcials de la Relació de Llocs de
Treball (RLT) en el marc d’un procés de revisió i adequació de les
estructures de gestió i dels llocs de treball del PAS i hem iniciat també
un procés que reduirà la temporalitat de la plantilla de més del 30 % a
menys del 8 % en els propers de dos anys. Destaca l’anàlisi que vàrem
fer i que ens va permetre aflorar 310 places de PAS funcionari i laboral
en el marc de negociació i aprovació amb les administracions catalana i
estatal de la taxa addicional, i que han de permetre aquesta reducció
forta de la temporalitat.

Així mateix, hem accelerat la resolució de concursos i la convocatòria
de nous concursos i hem establert procediments de selecció
específics per al PAS Laboral per fer-los més eficaços, d’acord amb els
pactes amb el comitè d’empresa. Així, ja hem convocat processos de
selecció d’accés amb 94 places de PAS Funcionari i 24 de PAS Laboral.
Entre les primeres, destaquen les places d’auxiliars administratius i
d’ajudants d’arxius i biblioteques. A més, estan previstes 210 places de
PAS Funcionari i 185 de PAS Laboral, a les quals s’afegiran les places
corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2020. També hem
realitzat tres convocatòries de borsa d’interins. Cal destacar, la
implementació de la tramitació electrònica en els processos de
selecció i provisió del personal d’administració i serveis amb l’objectiu
que les properes convocatòries de concursos i oposicions es
desenvolupin mitjançant aquest sistema.

Hem implantat un Pla d’Acollida adreçat al nou PAS que s’incorpora a la
universitat, amb l’objectiu de facilitar-ne la integració i millorar la
visualització dels objectius de la nostra institució. Per fomentar la
qualificació i la carrera professional de la plantilla de PAS Funcionari
hem aprovat processos de promoció interna i hem adaptat la formació
a la modalitat en línia. Finalment, hem començat a treballar amb la
Direcció General d’Universitats per convertir en estructurals places
vinculades a la recerca, la internacionalització, la qualitat i la
comunicació, entre d’altres. Al respecte, ja hem aconseguit estabilitzar
quatre places de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE).
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Primer la UB, seguim
treballant per a les
persones.

Cap a on anem? Objectius i accions

El personal d’administració i serveis té unes tasques clarament definides
en les lleis que regulen el funcionament de les universitats, de manera
que constitueix un col·lectiu fonamental en la gestió ordinària i en
l’assessorament de les autoritats acadèmiques. Per aquest motiu, les
característiques del PAS determinen, en certa mesura, el rendiment i
creixement potencial de la universitat.

Dit això, creiem imprescindible disposar del millor PAS possible, ja sigui
per la captació de talent, com per haver facilitat els processos de
formació i de desenvolupament professional necessaris al personal
d’administració i serveis que ja pertany a la plantilla de la universitat. En
aquest sentit, cal avançar cap al reconeixement de l’actuació individual.

Així mateix, volem treballar amb tranquil·litat, amb perspectiva, de
manera que l’estabilitat i el rejoveniment de la plantilla del PAS ha
d’estar garantida. A més, cal aprofundir en la conciliació laboral i familiar,
així com en la igualtat de gènere en les possibilitats de promoció
professional. Aquests objectius han d’anar acompanyats d’una millor
relació de llocs de treball permanentment actualitzada.
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F. La transformació digital i la
comunicació

G. El compromís social, cultural i
mediambiental

H. UB2030: Infraestructures per a
la universitat del futur

En quatre anys hem...

Afavorit estabilitat laboral.

Iniciat un procés de reducció de la temporalitat.

Fomentat la promoció interna.

Millorat la incorporació del PAS nou.

Incrementat l’eficàcia dels processos de selecció.

Apostat per la tramitació electrònica.

Millorat les oportunitats de formació per al PAS.

Flexibilitzat les condicions de treball per fer front a la situació de
la pandèmia de la Covid-19.

+ Més info.

https://joanelias.cat/wp-content/uploads/El-que-hem-aconseguit-aquests-4-anys.pdf
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Primer la UB, seguim
treballant per a les
persones.

Objectiu 6

Estabilitzar les persones i fomentar el desenvolupament
professional per reduir la temporalitat i permetre la
promoció del PAS en les millors condicions.

Accions

▪ Impulsar el pla d’estabilització actual per reduir la temporalitat del
PAS al 8 % (com a màxim), en el marc de la normativa vigent,
mitjançant una oferta pública d’ocupació que redueixi l’alt índex de
temporalitat en el menor temps possible (2 anys).

▪ Continuar amb el foment dels processos de selecció de promoció
interna.

▪ Elaborar i millorar els plans de desenvolupament professional,
tècnic, de continguts, d´idiomes, i adequar-los a les noves
necessitats universitàries, per tal que puguin ser individualitzats,
innovadors i flexibles, tot permetent la identificació de les
competències i mancances personals en el desenvolupament
professional, així com l’especialització del personal de gestió. Cal
posar l’èmfasi en el desenvolupament de coneixement específic,
donada l’alta especialització d’algunes àrees.

3. Els vuit eixos
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Veg. objectiu 3 de Lideratge internacional

Accions

▪ Elaborar i negociar, amb els agents socials, la descripció funcional
dels llocs de treball per als processos de selecció i provisió de llocs
de treball, d’acord amb les necessitats actuals.

▪ Dotar-se de nous perfils de llocs de treball orientats a la
internacionalització, la comunicació, la qualitat, l’ocupabilitat i la
transformació digital.

▪ Elaborar i acordar, amb els agents socials, un nou barem de
concursos del PAS, Funcionari i Laboral, que permeti cobrir els llocs
de treball amb les persones més adequades i capacitades, amb
objectivitat i transparència.

Objectiu 5

Promoure la captació de talent per poder assumir els
reptes de present i futur que té la universitat.
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Primer la UB, seguim
treballant per a les
persones.

Accions

▪ Reactivar el Pla d’acció social quan l’autoritat competent ho permeti.

▪ Elaborar una proposta d'avaluació i reconeixement de l'acompliment
que permeti obtenir i donar feedback a les persones i contribueixi a
la millora continuada.

▪ Assignar recursos en funció d’indicadors de productivitat individual i
de la qualitat de l´activitat laboral desenvolupada.

▪ Millorar la comunicació interna per reconèixer el desenvolupament
de les persones en la seva tasca, tot afavorint la seva implicació i
compromís, per potenciar el sentiment d´identificació amb la
Universitat.
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Objectiu 7

Reconèixer els drets, l’esforç i assoliment realitzat per
les persones i afavorir el millor funcionament de la
Universitat.

▪ Formar i crear els plans que permetin la capacitació digital, la
disposició per aconseguir la transformació digital, competències
específiques i el reconeixement en aquells perfils de llocs de treball
que requereixen aquesta formació.

Veg. objectiu 4 de Lideratge internacional



3. Els vuit eixos del nostre programa | A. Les persones 20

Primer la UB, seguim
treballant per a les
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Accions

▪ Fomentar la mobilitat i flexibilitat necessària per a la conciliació de la
vida familiar, personal i laboral.

▪ Negociar i acordar amb el Comitè d’Empresa del PAS Laboral un
acord sobre les jornades i els horaris d’aquest col·lectiu.

▪ Negociar i acordar amb la Junta del PAS Funcionari l’actualització i
millora de l’acord de 2016 sobre les jornades i els horaris d’aquest
col·lectiu.

▪ Implantar definitivament el teletreball en funció de les
necessitats personals tot mantenint la prestació de serveis.

Veg. objectiu 6 de Governança
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Objectiu 9

Facilitar la mobilitat, l´intercanvi i la flexibilitat per a la
conciliació de la vida familiar, personal i laboral de les
dones i els homes.

Accions

▪ Definir i revisar l´estructura de l´organització i els llocs de treball per
dotar l’organització de major flexibilitat i adaptabilitat al canvi i tenir
una estructura en sintonia amb les responsabilitats de cada lloc.

▪ Avançar en la tecnificació de l’organització amb la creació de llocs
de treball qualificats i de perfils professionals que s’adaptin a les
necessitats que es requereixin.

Objectiu 8

Revisar i actualitzar la relació de llocs de treball per
adaptar l’estructura a les necessitats canviants.

Veg. objectiu 6 de Governança
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Accions

▪ Seguir donant resposta a totes les consultes que es rebin i crear les
comissions necessàries per debatre i negociar.

▪ Negociar i arribar a acords amb els agents socials.

▪ Complir tots els acords signats.

Objectiu 10

Mantenir un clima de diàleg constant amb Junta de
Personal i Comitè d’Empresa.

Veg. objectiu 6 de Governança
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Estudiants

On som?

Gràcies al reforç del programa propi de beques, a l’atenció a les persones
amb necessitats educatives específiques i a la baixada de les taxes
universitàries, hem avançat en la garantia de la igualtat d’oportunitats en
l’accés i el seguiment dels estudis. Cal destacar l’esforç realitzat amb els
programes BkUB i Connecta UB, que han ajudat a superar les dificultats
sobrevingudes a causa de la Covid-19; igualment el replantejament de
les beques de col·laboració, que ha subratllat el seu caràcter formatiu; i
les beques Màster+UB, per captar talent i fomentar vocacions
científiques.

Alhora, amb l’actualització dels programes d’orientació hem aconseguit
millorar la captació i la integració dels nous estudiants de grau. En
aquest sentit, han estat peces clau les millores en el Saló de
l’Ensenyament, les Jornades de Portes obertes virtuals, els Premis UB-
Santander als millors treballs de recerca i la nova web Futurs.

Amb reformes normatives hem donat suport a la participació i la
representació dels estudiants, a l’associacionisme i als esportistes
d’elit. També s’ha reforçat l’Observatori de l’Estudiant mitjançant
diverses accions de recerca i formatives com ara “Diàlegs a la Ramón i
Cajal”.

Hem mantingut una comunicació freqüent i fluïda amb el Consell de
l’Alumnat, hem rebut les seves propostes i els hem donat resposta, i
també hem donat suport a les seves iniciatives.

Igualment hem incentivat l’acreditació lingüística d’una tercera llengua i
hem fomentat la mobilitat dels estudiants. En aquest últim l’àmbit, cal
destacar la forta implicació i l’important esforç realitzat per la UB durant
el temps de la pandèmia de la Covid-19, quan la UB va atendre als seus
estudiants que aleshores es trobaven en mobilitat internacional. Cal dir
també, que la Comissió Sectorial de la CRUE d’Internacionalització i
Cooperació, que presideix el rector de la Universitat de Barcelona, va
coordinar de manera efectiva i eficient el retorn de molts estudiants
catalans i de l’Estat Espanyol que es trobaven a d’altres ciutats i
universitats internacionals.

La Covid-19 ens ha permès accelerar la implantació de l’administració
digital per als estudiants fent realitat la signatura electrònica de
convocatòries de beques, de projectes formatius de pràctiques externes,
la matriculació en línia o la presentació d’una instància genèrica. Amb
l’App “Soc UB” hem millorat la comunicació amb els estudiants i els hem
facilitat la gestió de tràmits. Amb tot això, i d’acord amb el Programa
electoral presentat el 2016, hem treballat perquè la nostra Universitat
sigui decisiva en la formació científica i humana.
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Cap a on anem? Objectius i accions

Els estudiants requereixen que els proporcionem no només oportunitats
i suport per desenvolupar el seu talent i assolir les seves pròpies
expectatives, sinó també un entorn que promogui l’aprenentatge i la seva
formació íntegra com a ciutadans, implicant-los en una vida universitària
plena. La universitat ha de ser un espai de formació que garanteixi
l’accés a tots els estudiants, independentment del seu origen, condició i
orientació sexual. Treballar per la igualtat d’oportunitats implica aprofitar
l’entorn digital i adoptar millors estratègies d’informació i orientació,
vetllar per les persones amb necessitats específiques i pels col·lectius
amb risc d’exclusió social. Per aconseguir-ho cal treballar en el disseny
d’un sistema de beques i ajuts que s’ajusti a les necessitats reals dels
estudiants, i en una orientació acadèmica i professional eficaç.

D’altra banda, volem continuar avançant en la creació d’instruments per
fomentar la participació i l’organització dels estudiants, ja sigui a través
d’una millora en la normativa que regula els mecanismes de

En quatre anys hem...

Millorat els ajuts als estudiants amb més i millors beques.

Donat suport a la baixada de les taxes universitàries a Catalunya.

Millorat l’atenció als estudiants amb necessitats especials.

Millorat la informació i orientació als futurs estudiants.

Dinamitzat les estratègies de captació de nous estudiants.

Impulsat la participació i representació dels estudiants.

Fet sentir la veu dels estudiants en les decisions de la Universitat.

Donat visibilitat i suport a l’associacionisme dels estudiants.

Reforçat l’Observatori de l’Estudiant amb noves activitats
formatives i recerques.

Fomentat l’acreditació lingüística de tercera llengua.

Fomentat la mobilitat internacional.

Donat suport a l’esport universitari.

Impulsat l’esport d’elit entre els nostres estudiants.

Donat suport als Col·legis Majors.

Impulsat l’administració digital per als estudiants.

Millorat la comunicació amb els estudiants i la gestió electrònica
dels seus tràmits.
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https://joanelias.cat/wp-content/uploads/El-que-hem-aconseguit-aquests-4-anys.pdf
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treballant per a les
persones.

representació i dona veu als estudiants en la presa de decisions, com
dinamitzant les formes d’associacionisme i voluntariat. El pas per la
universitat ha de permetre a l’estudiant gaudir d’un entorn de convivència
(associacions d’estudiants, activitats esportives, col·legis majors, entre
altres) que estimuli el propi creixement intel·lectual i emocional a través
de la participació, el sentiments de comunitat i pertinença, i la solidaritat.
En aquest sentit, volem que l’esport universitari formi part de l’aposta
pels hàbits saludables i el benestar físic i emocional dels estudiants. De
la mateixa manera, volem donar un impuls a l’Observatori de l’Estudiant
per tal que pugui mantenir el seu prestigi.

Amb l’objectiu d’enriquir la seva formació i aportar valor afegit al seu
futur professional, cal treballar per millorar la capacitació lingüística dels
nostres estudiants. Això requereix donar facilitats a la mobilitat
internacional i promoure l’aprenentatge d’una tercera llengua, sense
deixar de vetllar per l’acompliment del compromís lingüístic expressat en
els plans docents de les assignatures per garantir el principi de seguretat
lingüística. Per al futur dels nostres estudiants és important també
l’adopció d’estratègies que millorin la seva capacitació laboral. És aquí
on es posa de relleu la necessitat de millorar les pràctiques externes, les
accions d’orientació professional i els processos de captació d’ofertes
de feina de qualitat.

Accions

▪ Garantir la igualtat d’oportunitats vetllant especialment per les
persones amb necessitats educatives específiques, els col·lectius
amb risc d’exclusió social i la llibertat d’orientació sexual.

▪ Mantenir i millorar el sistema de beques complementàries que
ajudin els estudiants a dur a terme els estudis en les millors
condicions i a desenvolupar el seu talent.

▪ Programar noves accions en format virtual destinades a la
informació i l’orientació adreçades als futurs estudiants, tant de grau
com de màster, i també als estudiants de nou accés per a una millor
integració a la universitat.

▪ Millorar el Pla d’Acció Tutorial (PAT) amb programes de
mentorització per tal de facilitar la integració de l’estudiant de nou
accés.

▪ Donar suport a les iniciatives dels estudiants i al desenvolupament
dels seus interessos i potenciar els seus talents.

Objectiu 11

Garantir una universitat accessible a tots els estudiants,
que fomenti la igualtat d’oportunitats en l’accés i el
seguiment dels estudis així com el desenvolupament
del talent.
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Primer la UB, seguim
treballant per a les
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Accions

▪ Afavorir la participació de l’estudiantat en la universitat promovent
una millora en la normativa que en regula la representació i també
l’organització de jornades de formació i debat destinades als
representants dels estudiants.

▪ Donar continuïtat a les mesures per afavorir l’associacionisme i les
activitats que contribueixen al sentiment de comunitat.

▪ Consolidar l’ús de les noves tecnologies per millorar la comunicació
als estudiants i entre els estudiants.

▪ Impulsar l’esport universitari com una forma de vida saludable i de
relació amb la comunitat universitària.

▪ Continuar treballant amb l’Observatori de l’Estudiant per tal
d’impulsar noves formes de participació estudiantil.

▪ Continuar amb les mesures de suport a l’esport universitari a la UB
dins del marc de l’esport universitari català.

▪ Afavorir la connexió dels col·legis majors amb el conjunt d’activitats
desenvolupades per la Universitat.

▪ Fomentar els hàbits saludables i el benestar físic i emocional dels
estudiants.

Objectiu 12

Fomentar la participació i organització dels estudiants,
el voluntariat, el sentiment de comunitat i pertinença, i
la vida saludable.

Veg. objectiu 2 de Governança; objectius 4 i 9 de Transformació digital i comunicació;
i objectiu 4 de Compromís social, cultural i mediambiental

Veg. objectiu 1 de Docència i aprenentatge
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▪ Millorar els canals de comunicació i resposta als suggeriments i
queixes dels estudiants.
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Primer la UB, seguim
treballant per a les
persones.

Veg. objectiu 1 de Docència i aprenentatge

Veg. objectiu 4 de Docència i aprenentatge; i objectiu 8 de Recerca, transferència i
doctorat

Accions

▪ Revisar les pràctiques externes per tal que s’adeqüin als objectius
formatius previstos i alhora fomentar-ne la remuneració econòmica
als estudiants.

▪ Potenciar les accions d’orientació professional als estudiants per tal
que tinguin informació sobre les sortides laborals,
desenvolupin la seva carrera professional i marca personal, i
coneguin a bastament les eines de cerca de feina.

▪ Facilitar la intermediació laboral a estudiants i titulats, a través
d’accions informatives, de captació d’ofertes laborals de qualitat i de
matching, entre l’oferta i la demanda.

▪ Fidelitzar l’alumnat de la UB al llarg de la seva vida com a alumni.

Objectiu 14

Facilitar la inserció professional de l’estudiantat i donar
suport al seu desenvolupament professional.

Accions

▪ Refermar la interrelació d’estudiants en mobilitat internacional per a
la millora de les competències en tercera llengua per als estudiants
locals, i en català, per als que provenen de fora de Catalunya.

▪ Consolidar el programa de beques per a la millora de la capacitació
lingüística.

▪ Fomentar l’increment de docència en tercera llengua.

▪ Continuar vetllant perquè la informació consignada sobre la llengua
de docència de les assignatures sigui veraç i s’acompleixi
mitjançant el seguiment.

Objectiu 13

Millorar la capacitació lingüística dels estudiants.
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La governança i la gestió económica

On som?

Amb l’objectiu de millorar la governança hem reforçat aquelles unitats de
la nostra universitat que garanteixen la responsabilitat social, la
transparència i la participació de la comunitat universitària, i hem facilitat
la coordinació entre elles. Hem aprovat moltes normatives, l’aplicació de
les quals han fomentat l’eficiència, la simplicitat i la coherència en molts
dels procediments que actualment es duen a terme, fet que ha facilitat
molts dels tràmits que han de fer els membres de la nostra comunitat.

Hem reforçat la transversalitat de les tasques realitzades des de la
Secretaria General, la qual cosa s’ha posat de manifest en l’existència
d’una col·laboració i un diàleg fluid entre les diferents unitats entre sí
(Serveis Jurídics, Unitat de Protecció de Dades, Arxius, Administració
Electrònica, Portal de la Transparència, etc.) i entre aquestes i la resta
d’unitats i òrgans de la institució. Val a dir que, sense aquest
funcionament transversal i treball conjunt, difícilment haguéssim pogut
mantenir l’activitat docent, de recerca i de transferència durant els
moments més durs i de confinament de la pandèmia de la Covid-19. A
tall d’exemple, hem estat l’única universitat del sistema universitari
català que ha celebrat un claustre en plena pandèmia (ens referim al
Claustre del 15 de juliol de 2020).

Hem posat en marxa el vot electrònic. Per primera vegada es podran fer
eleccions mitjançant vot electrònic als òrgans unipersonals d’elecció
indirecte gràcies a la implementació de la tecnologia necessària i
l’aprovació de la corresponent normativa que ens ho permet fer. Ha estat
un procés llarg que ha comportat l’aprovació pel Claustre, després
d’intensos debats i negociacions, de dos reglaments, primer el
Reglament d’eleccions d’estudiants l’any 2018 i després el Reglament
General d’Eleccions, al desembre de 2019.

S’ha aprovat el Codi Ètic d’Integritat i Bones Pràctiques de la UB. No
només s’ha de governar complint les obligacions previstes en la
legislació, sinó que cal promoure els principis i valors ètics que són
consubstancials a la nostra activitat diària. És per això, que l’any 2017 es
va crear el Comitè d’Ètica de la UB, qui va elaborar la proposta que
finalment va ser aprovada pel consell de govern l’any 2018. El codi inclou
les regles de convivència i funcionament que es fonamenten en els
principis i els valors ètics de la UB com a universitat pública
compromesa amb el treball de qualitat i amb la defensa dels drets i les
obligacions dels seus membres.

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’equitat en la distribució dels
recursos, hem dut a terme una reforma del finançament dels
departaments, de les facultats i de les administracions de centre. Les
tres reformes han tingut per objectiu dotar la institució d’uns models de
finançament que han permès redefinir moltes variables i actualitzar la
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informació existent, de manera que hem apropat el finançament de
departaments, facultats i administracions a la realitat. També hem
establert topalls de guanys seguint criteris d’equitat i incentius a la
millora. El resultat ha estat que, amb el conjunt de les tres reformes, cap
de les facultats perd recursos sinó que totes en guanyen en base a les
seves variables.

D’altra banda, hem encetat la revisió de l’organització de les
administracions de centre, i per això hem elaborat un document de línies
estratègiques amb l’objectiu de disposar d’un model flexible que doni
resposta a les especificitats i factors estratègics de cada facultat i
prevegi els perfils necessaris en cada cas. Ja hem creat grups de treball
amb els centres per analitzar i definir el nou model, i també implementar-
los.

Així mateix, hem impulsat el redimensionament del nombre màxim de
vicedeganats de les Facultats de la Universitat de Barcelona, per
adaptar aquesta estructura a les necessitats reals. D’aquesta manera
s’ha donat resposta a una reclamació històrica de les facultats, en
especial les de major dimensió.

En l’àmbit de la captació de fons, destaca la posada en marxa del
projecte de fundraising. Actualment ja hem creat l’equip de direcció i
hem perfilat el projecte que ha començat a funcionar al 2020. Aquest
projecte es basa en quatre àmbits de mecenatge: patrimoni (per poder
restaurar-lo); solidaritat (en especial amb persones refugiades);
projectes de recerca i, finalment, programa de beques. A més, hem
integrat el programa de Càtedres i Aules UB, en què ja hem creat la
normativa reguladora del procediment de creació i funcionament, una
nova web i també hem estimulat la creació de càtedres i aules. En relació
amb això , hem de dir que en termes d’aportació econòmica s’ha passat
d’un ingressos de 330.000 euros l’any 2016 al 1.050.000 euros al 2020.

Amb la voluntat de millorar la gestió dels recursos i facilitar l’activitat de
la comunitat UB, hem realitzat reformes específiques com ara la política
de viatges, la creació de la Comissió d’espais per racionalitzar-ne
l’ocupació o la política de compra d’ordinadors i telèfons mòbils,
especialment gràcies a l’eliminació de traves en l’adquisició de portàtils.

A nivel de Política lingüística de la institució, cal destacar l’aprovació i
acompliment del Pla de Llengües de la UB, que, per primera vegada, ha
tingut una durada de quatre anys per adaptar-lo al mandat de l'equip.
Alhora, s'han coordinat iniciatives multilingües amb la Xarxa Vives
d'Universitats i s'ha participat activament en el seu Pla de Política
Lingüística, com ara, en el Manual de redacció administrativa
institucional en anglès que va coordinar la UB.

Finalment, hem realitzat reformes importants en les Fundacions del
Grup UB per millorar-ne el funcionament, la interrelació amb la UB i
garantir la viabilitat econòmica del Grup. Cal destacar que al 2016
existien problemes de gestió a la Fundació IL3 i un gran problema
econòmic a la Fundació del Parc Científic de Barcelona (PCB). El primer
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s’ha resolt i el segon està actualment en procés de resolució. Igualment,
el PCB ha crescut en espais ocupats, ha millorat l’Ebitda i, des de 2017,
té un resultat econòmic positiu. A més, hem arribat a un acord amb la
Generalitat per refinançar part del deute (45 milions) i hem acordat amb
el Ministeri de Ciència i Innovació resoldre per mitjà de pressupostos la
renegociació del deute amb l’administració de l’Estat (40 milions). Així,
quedarà encaminada la resolució de la càrrega financera del PCB. Així
mateix, hem apostat per la Fundació Solidaritat UB més que duplicant el
seu pressupost provinent de la UB, hem presentat un pla de reforma de
la Fundació Bosch i Gimpera per garantir-ne la viabilitat econòmica i
hem impulsat la gestió d’una nova clínica (aquesta psicològica)
gestionada per la Fundació Josep Finestres.

Primer la UB, governar
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tots i totes.

29

En quatre anys hem...

Impulsat la transparència i el bon govern.

Elaborat i aprovat el Codi Ètic d’Integritat i Bones Pràctiques de la
UB.

Millorat el marc normatiu i els mecanismes de participació amb
l’aprovació final del Reglament General d’Eleccions.

Implementat el vot electrònic.

Augmentat el nombre de processos que es poden tramitar
mitjançant administració electrònica.

Potenciat l’acció tranversal i cohesionada de les unitats de la
secretaria general.

Normalitzat les relacions amb les Institucions.

Assegurat el bon funcionament dels òrgans de govern i de
representació durant la pandèmia.

Iniciat el procés de reorganització de les administracions de
centre.

Establert una política econòmica orientada a fixar criteris
d’eficiència i equitat (Reforma del finançament de departaments,
facultats i administracions de centre).

Incrementat el finançament de la UB cercant recursos a l’àmbit
privat (Fundraising i Càtedres i Aules UB).

Realitzat millores de gestió i seguretat.

Elaborat i aprovat el Pla de Llengües de la UB, i coordinat
iniciatives multilingües interuniversitàries.

Fet reformes en el Grup UB per garantir la sostenibilitat financera i
millorar la relació de la UB amb les fundacions.

+ Més info.
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Cap a on anem? Objectius i accions

En el marc de l’Agenda 2030, l’ODS número 16 estableix, entre d’altres, la
necessitat de desenvolupar institucions eficaces i responsables en tots
els nivells. La UB ha de ser exemple d’institució de servei públic i posar
tots els mitjans que estiguin al seu abast per actuar en la línia del que
marca l’Agenda de les Nacions Unides, sempre d’una manera eficaç i
responsable. En aquest sentit, els ODS suposen un canvi disruptiu. Han
de provocar un canvi determinant, una transformació imprescindible i
necessària en les formes d’actuació, en els processos de presa de
decisions i en tota l’organització que comporten.

Ens comprometem a millorar i adequar els comportaments i les formes
d’actuació de la institució per consolidar un model d’universitat pública
que permeti fer efectiva una bona governança sostenible de la nostra
institució, tot garantint els principis de responsabilitat, transparència,
participació, eficàcia, coordinació i coherència, així com també el principi
de desenvolupament sostenible.

Un cop fetes les principals reformes econòmiques referides a les
estructures (finançament de departaments, facultats i administracions
de centre), cal desplegar els models i adaptar-los a la realitat canviant
quan sigui necessari.

Així mateix, cal anar actualitzant les estructures de les unitats i serveis
dels centres per a una millor i més eficient provisió de serveis (per
exemple, la creació d’oficines de recerca a totes les facultats). Aquest
procés ha d’incorporar, quan calgui, les fundacions de la nostra
universitat (per exemple, en la “finestreta única” per als investigadors, on
cal la col·laboració UB-FBG). En aquest sentit, hem de plantejar una
anàlisi de les estructures de les fundacions de la UB (ja iniciada a la FBG)
per anar-les adaptant a la realitat canviant. Així mateix, l’administració
electrònica ha de cobrir el conjunt de la gestió de la UB, i també la
generació de procediments en els processos de gestió. I cal continuar i
ampliar les millores de gestió ja iniciades.

D’altra banda, la nostra universitat és una de les institucions més
importants del país, no només per la naturalesa de la seves funcions,
sinó també per la seva participació en un ampli ventall d’entitats i
organismes. Molt sovint és convidada a formar part d’iniciatives i
projectes impulsats pels diferents governs (Govern central, el Govern de
la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, diputacions, Àrea
metropolitana de Barcelona, etc.), on la veu de la UB esdevé un referent.
Creiem que reforçar les relacions amb les altres institucions del país
ens enforteix mútuament. Moltes de les decisions que es prenen en els
diferents òrgans governamentals ens afecten, tant en el nostre dia a dia
com en els projectes de futur. És per això que volem reforçar la direcció
política de les nostres relacions institucionals i fomentar-ne una direcció
coordinada i planificada.
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Veg. objectius 7 i 8 de Transformació digital i comunicació

Accions

▪ Aprofundir en la revisió del marc normatiu per a la millora,
l’adaptació o l’actualització, si és necessari, atenent a les finalitats i
principis que hem de fer efectius en el marc del model d’universitat
que perseguim.

▪ Valorar l’oportunitat d’iniciar i desenvolupar el procés de reforma de
l’Estatut UB atenent a les dificultats i complexitats del context actual
i en el marc de les reformes iniciades pel Govern de l’Estat i de la
Generalitat; en el seu cas, crear una comissió de reforma composada
pels representants de tots els col·lectius UB.

▪ Millorar la transparència en relació amb el marc normatiu de la UB
tot garantint l’adequada publicitat i facilitant l’accés de tota la
comunitat universitària.

Accions

▪ Garantir una atenció especial a la fase de diagnosi prèvia
imprescindible en la presa de decisions. Introduir mecanismes
d’avaluació ex ante i ex post de l’impacte de les decisions, també en
relació amb la incidència en la consecució efectiva dels ODS.

▪ Millorar la participació dels diferents actors que integren la
comunitat universitària per garantir de manera efectiva la
col·laboració, el diàleg constant i el consens imprescindibles. Per
això serà necessari revisar els processos amb la finalitat de garantir
l’adequada participació de tots els col·lectius. També caldrà cercar
mecanismes àgils i flexibles que permetin la col·laboració i
implicació efectiva de tots els actors implicats en cada decisió.

Objectiu 1

Objectiu 2

Millorar la seguretat jurídica i la qualitat del marc
normatiu de la Universitat de Barcelona.

Impulsar una millora real en tots els processos de presa
de decisions a la Universitat de Barcelona per assegurar
la seva eficàcia buscant sempre el consens i evitant el
conflicte.
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Accions

▪ Revisar, per millorar-los, els processos i circuits de presa de
decisions, així com també les fases d’aplicació, per assegurar
l’adequada coordinació entre els diferents òrgans de govern, unitats i
serveis que integren l’estructura organitzativa de la UB.

▪ Introduir en tots els procediments de presa de decisions el principi
de coherència que ha de permetre superar una visió excessivament
sectorial o puntual amb la integració de les polítiques impulsades
pels diferents vicerectorats.

▪ Integrar, en totes les actuacions, el criteri de la transversalitat per
impulsar i fer efectiva l’Agenda 2030 aprovada pel Consell de Govern
de la UB.

▪ Analitzar l’estructura organitzativa per impulsar, si és el cas, la
creació d’instruments organitzatius àgils i flexibles que facilitin
l’efectiva coordinació en tots els nivells d’actuació propis de la
institució.

Objectiu 3

Fer efectiu el principi de coordinació en totes les
actuacions de la institució, assegurant una intervenció
coherent i transversal que atengui a la complexitat dels
reptes i exigències que ha de satisfer la universitat del s.
XXI.

▪ Reforçar la comunicació i la coordinació amb el síndic de greuges.
Impulsar la introducció de mecanismes de mediació en tant que
vies adequades i alternatives per prevenir i, en el seu cas, resoldre
els conflictes que es puguin produir.

Veg. objectiu 10 de Persones

Veg. objectiu 2 de docència i aprenentatge; i objectiu 3 de Recerca, transferència i
doctorat
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Accions

▪ Reforçar la determinació de les competències que corresponen als
diferents òrgans de govern –així com també, si s’escau, les funcions
de les diferents unitats i serveis– per clarificar els diferents àmbits
de responsabilitat, i evitar possibles confusions o disfuncions, alhora
que es facilita una adequada rendició de comptes. L’actuació dels
òrgans responsables ha de ser eficaç i obeir a uns objectius previs i
clarament determinats.

▪ Millorar els mecanismes de rendició de comptes i d’avaluació de
resultats. En aquest sentit, caldrà dissenyar i aplicar, quan no
estiguin previstos, instruments efectius de seguiment, control i
avaluació de les actuacions desenvolupades pels diferents òrgans de
govern.

Objectiu 5

Fer efectiu el principi de responsabilitat i, alhora,
garantir la submissió a un sistema efectiu de rendició de
comptes.

Accions

▪ Millorar els continguts i l’estructura del Portal de transparència,
publicar tota la informació subjecta al règim de transparència
d’acord amb el marc jurídic vigent, de forma proactiva i en format
reutilitzable. En la mateixa línia, millorar la informació ja publicada
fent-la encara més clara i accessible.

▪ Realitzar una tasca rigorosa d’identificació i concreció de les
prestacions que ha de garantir la nostra Universitat als diferents
usuaris. Posteriorment, impulsar de manera efectiva l’elaboració de
les cartes de serveis com a instrument que ha de permetre concretar
els estàndards de prestació que cal satisfer i fer-ne possible l’a
avaluació posterior mitjançant els mecanismes corresponents.

Objectiu 4

Aprofundir i millorar l’acompliment del principi de
transparència i govern obert.

Veg. objectiu 8 de Transformació digital i comunicació; i Objectiu 4 de Compromís
social, cultural i mediambiental
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Accions

▪ Dotar de recursos suficients les unitats vinculades amb
l’administració electrònica per al seu desenvolupament, amb la
incorporació de personal i l’adquisició de les eines informàtiques
necessàries.

▪ Afavorir l’alfabetització digital i de dades per a la transformació
digital, tot impulsant un programa de competències digitals i en
dades.

Accions

▪ Definir i revisar l´estructura de l´organització i les funcions del
centres i de les àrees transversals per homogeneïtzar estructures,
optimitzar recursos i dotar l’organització de major flexibilitat i
adaptabilitat al canvi.

▪ Elaborar manuals de procediments de gestió i facilitar la participació
en els procediments i sistemes de la Universitat.

▪ Recollir cartes de serveis i elaborar manuals de procediments de
treball que serveixin com a referència a les unitats administratives i
que normalitzin la gestió de tasques similars.

▪ Analitzar l’estructura de les fundacions de la Universitat de
Barcelona i una possible reforma.

Objectiu 7

Implantar l’administració electrònica i desenvolupar-la
per complir amb els requeriments legals i alhora
modernitzar i agilitar els processos a la UB.
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Objectiu 6

Adequar les estructures organitzatives i de gestió a les
necessitats que la societat demana a la Universitat.

Veg. objectius 7 i 8 de Persones; i objectius 4 i 7 de Recerca, transferència i doctorat

Veg. objectius 1, 2 i 3 de Transformació digital i comunicació
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Accions

▪ Crear un vicerectorat que assumeixi les funcions de les relacions
institucionals.

▪ Coordinar les tasques dels diferents representants de la UB en els
diferents projectes institucionals en què la UB participa.

▪ Potenciar el lideratge de la UB en les diferents institucions.

▪ Reforçar les relacions institucionals a nivell internacional.

Accions

▪ Assegurar la cohesió i la transversalitat de les polítiques impulsades
pels diferents vicerectorats.

▪ Dissenyar i impulsar projectes de futur de caràcter transversal que
permetin aprofitar les sinergies dels diferents àmbits de govern.

Objectiu 8

Objectiu 9

Reforçar les relacions de la UB amb les institucions i la
societat.

Coordinar els objectius i les accions dels diferents
àmbits de govern.

Veg. objectiu 2 de Lideratge internacional
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Accions

▪ Expandir el projecte de captació de fons filantròpics i estimular el
rendiment econòmic del patrimoni de la universitat.

▪ Millorar la política de tarifes de serveis, amb anàlisi de costos i
estudis de mercat, per a prendre decisions sobre la millora de
rendiment o l’eliminació de serveis i aprofundir en la prestació de
serveis externs científics a empreses privades i altres
administracions públiques.

▪ Analitzar les vies d’ampliació dels recursos provinents dels centres
adscrits i de la docència en línia.

Accions

▪ Millorar la tramitació d’expedients de contractació així com la gestió
acurada de projectes de recerca que minimitzi els reintegraments
per despeses realitzades no elegibles.

▪ Aprofundir en la fiscalització a posteriori de la despesa que no es
fiscalitza en fase prèvia, mitjançant tècniques de mostreig.

▪ Millorar el sistema d’informació econòmica i financera.

▪ Millorar en el retiment de comptes i informacions a subministrar a
altres administracions públiques superiors.

Objectiu 10

Objectiu 11

Incrementar els ingressos propis per destinar-los a
inversions en docència, recerca i transferència i a la
millora del patrimoni de la UB.

Millorar la gestió econòmica per reduir terminis i evitar
pèrdues en projectes que afavoreixin el retiment de
comptes.
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Accions

▪ Implantar la reforma aprovada per a la Fundació Bosch i Gimpera per
millorar el compte de resultats i fixar els canvis necessaris a la FBG i
la UB per anar cap a la finestreta única i una millor gestió dels
projectes.

▪ Donar suport a la Fundació Josep Finestres per millorar les
instal·lacions de les clíniques odontològica i podològica de Bellvitge
i poder començar l’activitat de la clínica psicològica de Mundet, tot
pensant en una futura clínica dietètica i de nutrició a Torribera.

▪ Ajudar al creixement en espais i projectes de la Fundació IL3 al
districte @22 per assolir una gestió més integrada, tot afavorint el
desenvolupament tecnològic i la projecció internacional.

▪ Donar suport al Parc Científic de Barcelona amb les autoritats
estatals per trobar una solució definitiva al pagament dels seus
deutes financers, un cop s’ha encarrilat la situació financera amb la
Generalitat.

▪ Seguir aportant més recursos per donar suport a les activitats de la
Fundació Solidaritat UB, tant des de la UB com mitjançant el
finançament filantròpic.

Objectiu 12

Apostar per la sostenibilitat financera de les Fundacions
del Grup UB i millora de la relació de la UB amb les
fundacions.
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La docència i l’aprenentatge

On som?

L’àrea acadèmica de l’equip rectoral ha orientat la seva tasca de govern
en l’acompliment del Programa electoral presentat al 2016. Pel que fa a
la docència, l’impuls als programes de formació de docents i
d’incorporació de la innovació docent han suposat un pas endavant en la
qualitat. Així, l’antic Programa d’Innovació i Millora de la Docència
(PMID) es va transformar l’any 2017 en el Programa de Recerca,
Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA). Aquest
programa té com a objectiu principal impulsar la millora continuada de
la docència, afavorir les iniciatives vinculades a la innovació docent per
tal d’incidir en la qualitat en les situacions d’ensenyament-aprenentatge.
Des d’aquesta perspectiva, hem elaborat i desenvolupat projectes
conjunts d’innovació docent i l’anàlisi de la seva implementació ha
revertit en la formació dels docents i, també, en conseqüència, en els
resultats d’aprenentatge dels estudiants. Durant el període 2018-20, en
les diferents convocatòries de Projectes de Millora de la Innovació
Docent estan vigents un total de 119 projectes que impliquen més de
1000 persones.

A partir del 2018, hem desenvolupat el projecte RIMDA de centre, que
identifica les diferents línies d’innovació docent (ABP, Aula Inversa,
Aprenentatge Servei, Ludificació, etc.), que s’estan i es poden
implementar en les diferents assignatures i té com a finalitats:
documentar els processos innovadors d’ensenyament, aprenentatge i
avaluació; i assessorar els diferents equips docents, combinant
estratègies formatives provinents del mateix programa RIMDA i
implementant un programa d’assessors dins el nostre propi professorat.
En aquest programa RIMDA de centre hi participen un total de 237
professors de diferents centres.

A tot això cal afegir les millores tecnològiques en el Campus Virtual. La
migració del Campus Virtual al núvol augmenta de forma elàstica els
recursos d’emmagatzematge i computació. De la mateixa manera,
permet augmentar el nivell de servei i el temps de resposta i suportar un
gran volum d’estudiants i cursos; afavoreix l’avaluació en línia, la qual
cosa ha resultat de vital importància durant la pandèmia de la Covid-19;
facilita la introducció de noves eines que permeten noves opcions
d’ensenyament i aprenentatge com, per exemple, l’aprenentatge
personalitzat (PLD), learning analitics (Intelliboard), eines de docència en
línia síncrona (BBCollaborate) i eines per millorar la inclusió i
l’accessibilitat (BBAlly).

D’altra banda, ha estat important la creació de la Comissió d’Avaluació
de la Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (CAIDUB),
bàsicament per les seves finalitats: assessorar el Vicerectorat de
Docència en l’estratègia de recerca, innovar i millorar la docència i
l’aprenentatge a la UB; avaluar la innovació docent; vetllar per la qualitat
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formativa de la nostra universitat; i, finalment, internacionalitzar la
innovació docent que es desenvolupa a la UB.

A més, hem realitzat una revisió permanent de l’oferta formativa, tant de
l’oficial com de la pròpia, per adaptar-la a les necessitats i demandes de
la societat. D’aquesta manera, entre d’altres, s’han creat vuit dobles
titulacions i fins a dotze màsters nous com ara Humanitats digitals,
Fonaments de ciència de dades, Economia laboral o Educació en
territoris rurals. Alhora, hem fet una aposta valenta per proposar un
màster innovador mitjançant la coordinació i el lideratge d’aliança
europea d’universitats CHARM-EU. Actualment, i en relació amb
aquesta aliança, el màster Reptes Globals per a la Sostenibilitat (Master
in Global Changes and Sustainability) ja ha estat aprovat i es pensa posar
en marxa durant els propers mesos.

Així mateix, hem fet una anàlisi en profunditat de les diferents
normatives lligades, directament o indirectament, a l’àmbit de la
docència com ara la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació
dels aprenentatges, la Normativa reguladora de les dobles titulacions
oficials de grau i de màster universitari de la Universitat de Barcelona o la
revisió de les Directrius per a l’organització academicodocent de la
Universitat de Barcelona, que contenen els criteris de reconeixement de
l’activitat docent en el Gr@d i en el Pla de dedicació acadèmica (PDA).
Val a dir que aquestes directrius no s’havien modificat des de l’any 2012.
Igualment, l’aposta per la certificació del sistema de qualitat dels
centres constitueix un impuls en la integració dels processos
transversals en el sistema de qualitat de la UB.

En relació a la gestió dels màsters interuniversitaris, cal dir que hem
arribat a un acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
hem posat fi a gairebé trenta anys de desavinences en relació a la
compensació econòmica d’aquests estudis organitzats conjuntament
per ambdues universitats. Sobre la reforma de finançament de les
facultats, hem actualitzat i dotat de més pressupost el contracte
programa acadèmicodocent, amb la finalitat de promoure la millora de
diferents objectius anuals.

Així mateix, durant la pandèmia de la Covid-19 hem fet un esforç
econòmic important per tal de dotar els centres amb aparells
audiovisuals (i arreglar alguns espais) per poder iniciar aquest curs amb
classes en streaming. També hem hagut de fer una adaptació de la
docència presencial a la virtualitat en molt poc temps. En aquest sentit,
ha estat clau la necessària coordinació interna entre l’equip rectoral i els
centres així com entre les unitats acadèmiques, docents, d’estudiants,
tecnologies, Secretaria General, etc., i igualment la tasca feta a nivell de
CIC i de CRUE per a la coordinació de la resposta de les universitats. Hem
de reconèixer que la UB ha tingut un marcat lideratge en aquesta
coordinació esmentada.

La pandèmia també ens va portar a elaborar materials d’orientació i
d’informació dels recursos de què disposa la UB; aprovar directrius i
orientacions per a la planificació de la docència i l’avaluació; incorporar
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eines tecnològiques noves per a facilitar la docència; vetllar pels
estudiants amb necessitats educatives específiques.

A més, el RIMDA-Docència Mixta ha permès que un bon nombre del
nostre professorat conegués diferents estratègies docents i n’extragués
el màxim potencial per mantenir la qualitat docent a les seves
assignatures. De la mateixa manera, l’Institut de Desenvolupament
Professional (IDP) ha incorporat formació en eines tecnològiques noves
per facilitar la docència i l’avaluació no presencial.

Ara potser més que mai, cal reforçar el procés de reflexió conjunt sobre
el model docent universitari del segle XXI, i això inclou els resultats
d’aprenentatge dels nostres estudiants, els continguts acadèmics que
formen part dels nostres plans d’estudis, les competències específiques
i transversals, les estratègies psicopedagògiques d’ensenyament,
aprenentatge i avaluació, etc., i ho volem fer a la llum de l’experiència
adquirida durant tot aquest temps.

En quatre anys hem...

Revisat l’oferta formativa de les titulacions

Creat el màster Reptes Globals per a la Sostenibilitat

Millorat els processos de qualitat i hem apostat per la certificació
dels sistema de qualitat dels centres

Actualitzat la normativa acadèmica

Actualitzat i consolidat el contracte programa academicodocent

Impulsat la innovació docent

Modernitzat el Campus Virtual

Creat la Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent de la
Universitat de Barcelona (CAIDUB)

Aconseguit que la UB no s’aturés durant la pandèmia

Cap a on anem? Objectius i accions

Hem de seguir treballant per assolir l’excel·lència en la formació de les
futures generacions a partir de la millora en l’atenció i orientació als
estudiants, la innovació docent, la mobilitat internacional, les
competències transversals, les pràctiques externes, el multilingüisme, la
formació complementària i permanent, i el sistema de qualitat. Tots
aquests elements configuren un model educatiu que proporciona als
estudiants una formació sòlida.
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Ens cal aprofitar el coneixement adquirit en els nous escenaris d’activitat
docent per tal de millorar l’aprenentatge dels estudiants amb la
possibilitat d’incorporar la virtualitat com a complement de la
presencialitat, com ara en la defensa virtual de TFG i TFM, i també
d’apropar la universitat a col·lectius per als quals la presencialitat els
suposava un impediment, sigui per la impossibilitat de combinar estudis
i feina, sigui pel cost de traslladar-se i viure a Barcelona, sigui per patir
problemes de mobilitat física, etc.

Hem de ser capdavanters en la implantació de noves titulacions que
situïn els nostres estudiants entre els més ben preparats per afrontar els
nous reptes de la societat actual, mentre consolidem la posició de
lideratge de les nostres titulacions, fent èmfasi en la visibilització de les
enginyeries i la posada en valor i la projecció social de les humanitats.
Alhora hem d’explorar les possibilitats de les triples titulacions, de la
formació dual, de les assignatures transversals de campus i de les
microcredencials. I també ens cal donar més impuls a la docència
multilingüe.

Així mateix, hem de promoure accions encaminades al fet que les
titulacions integrin dins els seus plans d’estudi les competències que
afavoreixen l’ocupabilitat dels estudiants i implementin accions
formatives que les promoguin, en especial les pràctiques externes i
l’emprenedoria.

Metodologies com la desenvolupada pels projectes d’Aprentatge-Servei,
i treballades pels integrants del Grup ApSUB, tenen cabuda en els nostres
plans d’estudis. Caldrà anar incorporant progressivament aquesta
metodologia i altres a les nostres asignatures en les que sigui factible i
els TFG i TFM.

Igualment, és important reforçar els diferents Plans d’Acció Tutorial
(PAT) de titulacions i/o centres assegurant una millor coordinació amb
els serveis transversals, incorporant programes de mentoratge i
potenciant l’intercanvi de bones pràctiques tutorials.

És important valorar la docència com el que és: una activitat
desenvolupada per un professional que forma en competències, és a dir,
en coneixements, habilitats, destreses, actituds i aptituds, que permetran
als estudiants obtenir competències i capacitats per a investigació,
desenvolupament, innovació i emprenedoria. La revisió del PDA ha de
garantir una valoració adequada i realista de la tasca docent.

D’altra banda, cal seguir avançant en la millora del sistema de qualitat,
revisant els processos transversals i l’òptima recollida i anàlisi dels
indicadors.

La incorporació dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS)
en l’agenda de la pròpia UB ens brinda una oportunitat per integrar-les i
visualitzar-les en els projectes docents i treballar-les a les activitats
desenvolupades pels estudiants i professors als diferents centres.
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Accions

▪ Seguir millorant els recursos i serveis bibliogràfics de suport a la
recerca i a la docència, potenciant la qualitat del servei del CRAI i la
seva adaptació als canvis.

▪ Seguir potenciant la millora i la innovació docent, així com una
formació del professorat flexible i adaptada a les seves necessitats,
fent èmfasi en la possibilitat d’incorporar la virtualitat com a

complement de la presencialitat.

▪ Promoure la docència multilingüe i la seva qualitat així com la
capacitació lingüística de tota la comunitat.

▪ Donar un impuls decisiu als 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.

Accions

▪ Garantir l’òptima valoració de la docència en els processos
d’acreditació i avaluació del professorat.

▪ Adequar el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA), per adequar-lo a les
necessitats actuals i als recursos disponibles, amb un
dimensionament apropiat que tingui en compte tant la docència com
la recerca i la transferència, i sempre a través del treball conjunt de
l’equip rectoral i els centres.

Objectiu 1

Objectiu 2

Fomentar una docència de qualitat, centrada en un
aprenentatge òptim, innovadora i multilingüe.

Valorar l’activitat docent del professorat.

Veg. objectius 9 i 10 de Persones; i objectiu 4 de Transformació digital i comunicació

Veg. objectius 9 i 10 de Persones; i objectiu 4 de Transformació digital i ¡comunicació
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Primer la UB, seguim
formant excel·lents
professionals i ciutadans
compromesos.

Accions

▪ Incentivar la participació mitjançant la transparència de les dades i
les accions per millorar els resultats.

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

▪ Impulsar els consells assessors del centre per tal d’incorporar
agents externs estratègics en el procés d’avaluació i revisió dels
dissenys dels ensenyaments.

▪ Millorar el disseny dels processos transversals i de centre, i també
l’òptima recollida i anàlisi d’indicadors per tal de facilitar les
certificacions a tots els centres.

▪ Dotar de tècnics de qualitat els nostres centres.

Accions

▪ Continuar amb la revisió de l’oferta formativa per adequar-la a les
necessitats de la societat tot incorporant-hi la millora de les
competències transversals, especialment les digitals i la perspectiva
de gènere, i explorant la possibilitat de crear assignatures
transversals de campus.

▪ Reforçar la posició de lideratge de les nostres titulacions, fent
èmfasi en la visibilització de les enginyeries i la posada en valor i la
projecció social de les humanitats.

▪ Explorar i generar noves titulacions dobles, triples i conjuntes
interuniversitàries internacionals.

Objectiu 3

Objectiu 4

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

Garantir una oferta formativa consolidada, d’excel·lència,
flexible, adequada a la realitat de la societat, estratègica
per a la institució i el país, i responsable amb els ODS.

Veg. objectiu 3 de Governança
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▪ Treballar per a l’excel·lència de l’oferta formativa tot impulsant una
oferta formativa estratègica per a la institució i el país que analitzi
les possibilitats de les titulacions triples, la formació dual i les
microcredencials.

▪ Explorar les possibilitats de titulacions amb docència mixta com una
manera d’apropar la universitat a nous col·lectius i de captar
estudiants internacionals.

▪ Revisar periòdicament l’oferta i funcionament dels centres adscrits,
millorar-ne la visibilitat i potenciar la formació permanent que ofereix
la UB.

▪ Adequar a les necessitats de millora les enquestes a estudiants i
professors sobre els diferents aspectes de l’activitat docent, tot
incentivant-ne la participació.

▪ Fomentar la incorporació de la perspectiva dels ODS i de la
perspectiva de gènere en les activitats d’aprenentatge, en especial en
el Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster.

▪ Potenciar la incorporació de projectes amb metodologia ApS per
afavorir transferència de coneixement a la societat.

Veg. objectiu 12 de Persones; i objectiu 8 de Recerca, transferència i doctorat

Accions

▪ Promoure aquelles accions encaminades a què les titulacions
integrin dins els seus plans d’estudi les competències que

afavoreixen l’ocupabilitat dels estudiants i implementin accions
formatives que les promoguin, en especial les pràctiques externes i
l’emprenedoria.

▪ Potenciar els canals de comunicació amb els ocupadors i la seva
participació en activitats que els posin en relació amb els estudiants
i els titulats.

Objectiu 5

Potenciar l’ocupabilitat i la formació complementària en
les titulacions.
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La recerca

On som?

La crisi de 2008 va significar una retallada de les inversions en recerca
per part de l’Estat espanyol i la perpetuació d’un sistema de finançament
de la recerca insuficient per part del la Generalitat de Catalunya. Tot això
dins un marc legal que no acaba d’impulsar la ciència tant com seria
desitjable per a les pròpies universitats i la societat en el seu conjunt.

En el quinquenni 2012-2016 la Universitat de Barcelona va perdre
recursos humans dedicats a la recerca al ritme d’un 5 % anual, els
recursos del Plan Nacional s’havien reduït ja un 35 %, i el suport basal a
la recerca per part de la Generalitat va ser retallat en un 50 %. En aquest
entorn poc favorable, amb un PDI progressivament envellit i unes
infraestructures en precari, totes les universitats del nostre entorn,
també la UB, van perdre impuls i oportunitats.

Ara bé, els bons resultats obtinguts durant els últims quatre anys en
convocatòries de recerca competitiva, Plan Nacional i projectes
europeus entre d’altres, han permès mitigar la situació en què ens
trobàvem. Malgrat tot, la UB ha millorat en un 7 % el seu retorn, això vol
dir, fins a 14 M€ al 2020. L’excel·lència dels nostres investigadors està
més que contrastada.

Hem sigut capaços de mantenir uns elevats nivells de qualitat en recerca
i innovació gràcies a la dedicació i el coneixement del nostre personal
acadèmic, l’esforç i expertesa del PAS de la UB que dona suport a la
recerca i la transferència, i també gràcies a una bona gestió dels
recursos disponibles. No cal dir que la recerca per a nosaltres sempre ha
estat una prioritat.

Tot això ens ha permès recuperar força investigadora, ara superior en un
15 % a l’existent al 2017; atreure talent extern (62 investigadors Ramon
y Cajal incorporats, 6 ICREA, 5 Beatriz-Galindo); reforçar les
infraestructures dels CCiT amb un pla pluriennal d’inversions superior als
6 M€ i, no menys important, recuperar convocatòries periòdiques de
renovació de material. Potser un dels millors resultats de tot aquest
esforç conjunt és que hem aconseguit que la nostra universitat, per cert,
en un entorn de competitivitat creixent, es mantingui en els rànquings
internacionals més prestigiosos. Val a dir que, en alguns està situada
entre les 100 millors universitats del món i, en la resta es troba com la
primera universitat de Catalunya, l’Estat espanyol i també de l’àmbit
iberoamericà. Sens dubte, la coordinació entre les unitats implicades en
la gestió, l’anàlisi i la comunicació de les dades de la nostra universitat
ha facilitat que arribem a aquestes fites.

Per altra banda, cal dir que durant aquest mandat hem redactat un nou
Codi d'integritat a la recerca que substitueix el text ja obsolet del 2010.
Ara podem respondre als nous desafiaments en aquest camp i preparar
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a la nostra universitat davant possibles incidències o denúncies amb la
creació d'un Comitè d'integritat a la recerca. També s'ha reformat i
reforçat el Comitè ètic d'experimentació animal, amb un nou reglament i
estructura, i la Comissió de bioètica de la UB ha rebut un impuls renovat.

Finalment, cal esmentar l’èxit aconseguit durant els últims quatre anys
quant a les spinoff de l’àmbit de la biotecnologia, moltes d’elles en el
Parc Científic de Barcelona (PCB). Aquestes han atret uns 200 M€ de
finançament extern i han contribuït també a la consolidació del PCB.
Aquesta és una prova més del potencial de la recerca de la UB, i ens
empeny a continuar treballant per tal de consolidar-nos com a institució
de referència europea i mundial i, no menys important, per oferir a la
nostra societat els millors coneixements científics i humanístics.

En quatre anys hem...

Incrementat el capital humà implicat en activitats de recerca i
innovació.

Donat un impuls decidit a les estructures de recerca.

Millorat les infraestructures, els equipaments de recerca i els CCiT.

Actualitzat les normatives en l’àmbit de recerca.

Impulsat projectes internacionals de recerca (H2020, ERC, etc.).

Millorat la presència pública i institucional en l’àmbit de la recerca.

Mantingut, i en casos millorat, la nostra posició als més destacats
rànquings internacionals.

Revisat i implementat el nou PDA-Recerca.

Cap a on i com anem? Objectius i accions

La nostra pertinença a la prestigiosa Lliga Europea d’Universitats de
Recerca (LERU) ja ens acredita com un actor rellevant en la recerca
universitària europea i d’arreu. No obstant, no ens acontentem amb això,
volem treballar perquè la UB figuri com una universitat líder amb l’Horitzó
del 2030.

És per això que volem dedicar una part proporcionalment creixent de
recursos econòmics i personals a la recerca en totes les àrees. Apostem
perquè la UB participi en grans projectes internacionals, estigui al davant
dels reptes científics i culturals més importants de la nostra època i, al
mateix temps, donar suport a aquella recerca, potser menys mediàtica,
però igualment important. La nostra universitat ha de mantenir per
damunt de tot el seu caràcter generalista, integrador i profundament
social.

+ Més info.
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Barcelona està esdevenint un pol d’atracció de la societat del
coneixement. La UB ha de contribuir a liderar aquest procés de
transformació social dirigint-lo cap una nova economia basada en la
capitalització progressivament accelerada del coneixement, i posar-lo al
servei de la ciutadania. Al mateix temps ha de saber estimular tant la
cultura pròpia com la universal, fomentar la recerca en ciències socials
i humanitats, i establir vincles ferms amb la indústria cultural del nostre
entorn.

Per tal d’assolir aquests objectius proposem noves accions en recursos
humans, infraestructures i accions institucionals i, molt important, una
estratègia científica definida que passa per la internacionalització.
L’aposta per la internacionalització comporta també implementar una
estratègia d’unificació de les estructures de gestió i suport de la
recerca, en el marc de la reforma de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG),
que apropi els projectes europeus a l’esfera UB, impulsant decididament
al mateix temps l’àrea de promoció de la primera.

Un aspecte important que volem continuar treballant és el de la política
de rànquings. Cal fer tots els esforços possibles per mantenir-nos en les
posicions actuals i intentar millorar-les. Volem continuar amb les nostres
polítiques internes per continuar sent una universitat de contrastada
referència internacional.

És evident que el context global derivat de la pandèmia de la Covid-19,
d’una banda, i també els compromisos adquirits en el Pacte Nacional per
a la Societat del Coneixement (PN@SC), de l’altra, han d’estar presents
en la visió de la recerca que volem per l’any 2030. També caldrà
considerar-les possibilitats que s’obren en el marc del Programa Europeu
de Recuperació NEXTGeneration.
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Veg. objectiu 1 de Persones; i objectius 3 i 15 de Compromís social, cultural i
mediambiental

Accions

▪ Crear un consell assessor de la recerca i la innovació per impulsar
accions transversals.

▪ Crear la figura del coordinador de projectes estratègics dedicat a la
captació de recursos i foment de l’impacte de la recerca,
especialment dins del programa Horizon Europe.

▪ Impulsar el projecte Reptes UB per identificar accions transversals
aliniades amb els objectius de desenvolupament sostenible.

▪ Nomenar un delegat o delegada amb competències específiques en
el foment de les humanitats i ciències socials.

▪ Impulsar específicament la recerca en humanitats digitals.

▪ Incrementar la vinculació dels programes acadèmics amb el mon de
la recerca, que ha de ser més estreta, particularment en els estudis
de grau.

Accions

▪ Combinar l’autonomia en els processos de selecció amb l’exigència
de responsabilitat per part dels departaments i instituts.

▪ Incrementar el personal de suport a la recerca en el marc del
PROFOR reforçat, que es preveu dins del PN@SC, el reconeixement
del títol de doctor i la capacitat investigadora en determinats casos.

▪ Implementar el programa COFUND dissenyat, que ha de facilitar la
incorporació d’investigadors al nostres grups. Cercar activament la
implicació dels agents econòmics del país en el suport d’aquest
tipus d’accions.

Objectiu 1

Objectiu 2

Establir una estratègia científica definida.

Fomentar la renovació del nostre personal investigador i
tècnic.
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Accions

▪ Incrementar el volum del contracte-programa de recerca per a
facultats i instituts en un import superior al 50 % al llarg del mandat
gràcies als fons disponibles per al finançament basal de la recerca
universitària previstos en el PN@SC.

▪ Posar en funcionament unes oficines de recerca en àmbits de
facultats i/o àrees renovades i potents en el marc de la reforma
administrativa.

▪ Implementar el suport administratiu i de gestió de projectes en
l’àmbit dels instituts propis, tal i com es preveu en la nova
normativa.

▪ Reforçar els vincles amb els instituts i centres participats, i integrar
part dels seus investigadors ens els nostres màsters i doctorats

▪ Millorar la sostenibilitat del sistema per mitjà de la creació de
places conjuntes amb instituts participats.

Objectiu 3

Apostar per unes facultats i instituts de recerca reforçats.

▪ Fomentar activament la incorporació en el marc de convocatòries
competitives (ICREA, Ramon y Cajal, Beatriz Galindo), mantenint el
welcome pack per als RyC i estenent-lo a les altres convocatòries, en
funció de les necessitats.

Veg. objectius 1 i 2 de Persones

Veg objectiu 3 de Governança
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Veg. objectiu 6 de Governança

50

Objectiu 4

Consolidar les infraestructures i els serveis de suport i
gestió de la recerca.

Accions

▪ Finalitzar la reorganització de la Fundació Bosch Gimpera,
assegurar-ne la continuïtat i transformar-la en un autèntic mitjà
propi de la UB ,tot seguint les línies del pla ja aprovat.

▪ Crear una finestreta única per als investigadors i apropar la gestió
dels projectes europeus.

▪ Augmentar substancialment el nombre de promotors de projectes i
les activitats de mentoratge.

▪ Implementar el programa pluriennal d’inversió als CCiT i planificar-
ne la continuació en el marc de la Comissió Delegada dels CCiT,
recuperada en el mandat que ara acaba, i millorar el funcionament
intern dels CCiT.

▪ Transformar el servei a empreses dels CCiT i la seva unitat de
negocis en un autèntic Centre de Transferència al servei de les PIME
del país.

▪ Consolidar i ampliar les convocatòries biennals d’adquisició de nou
equipament i renovació d’equipament obsolet per a facultats i
instituts.

▪ Millorar progressivament les instal.lacions dels estabularis,
respectuosos amb els principis del benestar animal, eficients i útils a
la nostra comunitat. Finalitzar l’ampliació de l’estabulari de Farmàcia
i estudiar la possibilitat de crear un estabulari de sistema en el
campus de Bellvitge.

▪ Consolidar de manera definitiva el Parc Científic de Barcelona, els
instituts que s’hi ubiquen i fomentar la incorporació de noves
activitats d’alt valor afegit.

▪ Reforçar el paper del PCB amb una iniciativa en el camp de la
intel·ligència artificial que es presentarà en el marc del Programa
Europeu de Recuperació NEXTGeneration.
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Accions

▪ Fer de la UB una institució capdavantera en l’aposta per la ciència
oberta: la publicació en obert, una política de dades que les faci
trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables.

▪ Apostar per una política activa d’estímul a la ciència ciutadana.

▪ Mobilitzar dins la UB els recursos humans, l’experiència i els
coneixements per tal de fer aportacions rellevants en el camp de la
responsabilitat social de la recerca.

▪ Incrementar les nostres activitats de difusió i disseminació de les
ciències i les humanitats, bo i reforçant les nostres estructures i amb
un reconeixement adient a nivell intern.

▪ Contribuir a fer de Barcelona un hub tecnològic, un territori amb
potencial per competir en la lliga de les millors ciutats globals i
atreure talent jove.

▪ Aconseguir que la UB esdevingui un agent transformador de la
realitat social i econòmica de Barcelona i del país.

▪ Incrementar el suport als diversos comitès ètics i d’integritat de la
UB, ja referents en el seus àmbits.

Objectiu 5

Apostar per una universitat capdavantera de la ciència
oberta, la transparència i les bones pràctiques.

Veg. objectius 1 i 4 de Transformació digital i comunicació; i objectiu 2 de Compromís
social, cultural i Mediambiental
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Transferència de coneixement i emprenedoria

On som?

En aquests quatre anys hem treballat en la governança eficient de la
transferència de coneixement amb la creació del Vicerectorat
d’Emprenedoria, Transferència i Innovació, i de la Comissió
d’Emprenedoria, Transferència i Innovació amb representació de les
facultats, de la Fundació Bosch i Gimpera i d’StartUB!.

Per visualitzar l’activitat de les persones i potenciar-la, hem elaborat un
catàleg de transferència on 850 professores i professors han expressat
la seva voluntat de fer transferència de coneixement. Hem posat eines
útils al servei de les persones com, per exemple, els Ajuts d’Impuls a la
Innovació que reconeixen la tasca en transferència de coneixement i
innovació del professorat, els Tiquets Innovació UB, que ajuden a
estimular la contractació de grups de la UB per part d’empreses i
institucions, i també els F2I-Fons Impuls Innovació, amb 16 projectes
científics que han estat finançats per portar els seus resultats a un estadi
tecnològic ulterior. En relació amb la docència i l’aprenentatge, hem
posat en marxa el Pla d’Emprenedoria de la nostra universitat amb la
creació d’StartUB!, el gran centre per a l’emprenedoria dels estudiants de
la UB. Des d’StartUB! hem fet activitats per més de 1500 estudiants, hem
avaluat 135 projectes, dels quals 50 han estat incubats i en procés
d’acceleració. Només al 2020 hem creat 6 start-up d’estudiants. Des
d’StartUB! també s’han liderat tres edicions de l’Innovation Day.

Aquestes accions ens han permès aconseguir projectes en transferència
de coneixement per un valor mig de 14 M€ l’any, creant 10 spinoff en els
darrers quatre anys, que generen 125 llocs de treball altament qualificat.
També s’han concedit unes 65 patents anuals, i això ens ha permès ser
la universitat més innovadora de l’Estat segons el rànquing TH
d’Innovació.
Finalment, hem estat molt proactius en convocatòries d’innovació: hem
passat en quatre anys d’un finançament d’EIT Health de 0,75 a 2 milions
d’euros. Hem aconseguit entrar en el consorci d’EIT Digital i estem
treballant per entrar en una proposta guanyadora d’EIT d’Indústries
Culturals i Creatives.
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Cap a on anem? Objectius i accions

Apostem per una UB on la transferència de coneixement sigui
reconeguda com una de les seves activitats principals; això vol dir que
establirem grups intensius en transferència, igual que n’hi ha de recerca
o d’innovació docent; i que la Comissió d’Emprenedoria, Transferència i
Innovació pugui disposar de capacitat de decisió i actuació a la nostra
universitat.

La UB està fortament compromesa amb la societat i vol assumir la seva
responsabilitat social contribuint a la millora de les condicions de vida i
del nivell de cohesió i inclusió social, tant de la comunitat on està
ubicada, com de la resta del món. La interacció de la UB amb el seu
entorn ha de permetre millorar la societat a partir del coneixement. Per
això volem dotar la universitat de mecanismes de suport a transferència
de coneixement útils per la societat, com els Centres de Transferència
de Coneixement, i que els investigadors percebin el lideratge de la
Fundació Bosch i Gimpera en la promoció de la transferència.

Aquest plantejament el durem a terme en un sentit proactiu i
emprenedor, en el sentit que la UB no només ha de promoure la
consecució d’aquests objectius, sinó que n’ha de ser un dels motors
presents i futurs, a través dels seus estudiants de graus i màsters. Cal
desenvolupar un ADN de transferència de coneixement propi de la UB,
un ADN creatiu i emprenedor estenent el pla d’emprenedoria a totes les
facultats i promovent accions i esdeveniments on els estudiants tinguin
un rol proactiu i multidisciplinari. Però el desenvolupament pràctic
d’aquest eix ha de preveure no només què ensenyem, sinó com ho fem;
tota l’activitat acadèmica ha de quedar impregnada dels ODS. Com
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En quatre anys hem...

Posat l’emprenedoria, la transferència i la innovació al centre de la
UB amb la creació d’un vicerectorat, dos delegacions del rector i la
Comissió d’Emprenedoria, Transferència i Innovació.

Creat el F2I-Fons d’Impuls a la Innovació.

Fomentat els Ajuts Impuls a la Innovació UB.

Creat els Tiquets Innovació UB.

Desenvolupat la normativa de Centres de Transferència de la UB.

Creat StartUB!.

Inaugurat l’espai StartUB! Lab i l’hem dotat de recursos.

Multiplicat els ingressos de l’EIT Health i hem entrat a EIT Digital.

Aconseguit liderar a nivell estatal el rànquing universitari
internacional TH en innovació.

+ Més info.

https://joanelias.cat/wp-content/uploads/El-que-hem-aconseguit-aquests-4-anys.pdf
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Accions

▪ Promoure la creació, reconeixement i potenciació de Grups Intensius
en Transferència de coneixement per òrgans de govern.

▪ Transformar la Comissió d’Emprenedoria, Transferència i Innovació
perquè esdevingui una comissió delegada de Consell de Govern i,
per tant, no només una eina de discussió i difusió d’informació, sinó
també de participació i decisió de la comunitat universitària.

Objectiu 6

Aconseguir un ple reconeixement de la transferència de
coneixement com una activitat essencial de la Universitat
de Barcelona.

s’ensenya, com es fa recerca i com es transfereix el coneixement ha
d’estar al servei de la societat i, per tant, de la consecució dels reptes que
avui té el nostre món i que actualment s’han concretat en els ODS.
Aconseguir que el lideratge en transferència de coneixement tingui una
dimensió ètica i social guiada pels ODS és, doncs, imprescindible per
liderar la transferència de coneixement a nivell nacional i internacional.

Accions

▪ Fomentar la creació dels Centres de Transferència de Coneixement
que permetin ordenar espais i equipaments per a un ús òptim de
grups, departaments i facultats.

▪ Promoure els canvis a la Fundació Bosch i Gimpera perquè lideri la
promoció de la transferència de coneixement al costat dels
investigadors.

▪ Promoure la transferència de coneixement en ciències socials i
humanitats mitjançant eines específiques com el Laboratori
d’Innovació Social.

Objectiu 7

Dotar a la Universitat de Barcelona de mecanismes
d’ordenació de suport de la transferència de coneixement.
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Accions

▪ Estendre el Pla d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona a totes
les facultats, en coordinació amb els equips deganals.

▪ Promoure la creació i la participació en accions i esdeveniments on
l’alumnat tingui un rol proactiu, interactiu i multidisciplinari en relació
amb l’emprenedoria i la creativitat.

▪ Acollir i incubar els projectes emprenedors de l’estudiantat.

Objectiu 8

Estendre l’esperit emprenedor i la creativitat a tota la
comunitat universitària, estimulant un ADN propi de la
UB que s’identifiqui amb la innovació.

Veg. objectiu 6 de Governança
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Accions

▪ Potenciar la transferència de coneixement amb dimensió social.

▪ Promoure l’emprenedoria basada en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

▪ Realitzar accions formatives i projectes en emprenedoria i
transferència orientades a corregir el biaix de gènere.

Objectiu 10

Aconseguir que el lideratge en transferència de
coneixement tingui una dimensió ètica i social guiada
pels objectius de desenvolupament sostenible.

Accions

▪ Promoure la relació amb la societat, a través dels principals actors
socials i econòmics locals, nacionals i internacionals; en especial les
taules sectorials per potenciar el desenvolupament econòmic i
social del món local.

▪ Promoure la participació en entitats de promoció de la innovació,
com EIT Health, EIT Digital i EIT Indústries Culturals i Creatives.

Objectiu 9

Liderar la transferència de coneixement a nivell nacional
i internacional.

Veg. objectiu 2 de Lideratge internacional
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Doctorat i promoció de la recerca

On som?

La política que hem desenvolupat al llarg d’aquests quatre any en l’àmbit
del doctorat ha propiciat una reorganització de l’Escola de Doctorat de
la Universitat de Barcelona (EDUB) per tal de millorar la seva gestió i
apropar-la al doctorand. També s’han millorat els mecanismes de gestió
amb la creació d’aplicacions específiques per a diferents processos
interns, així com un nou procediment per al dipòsit de la tesi doctoral. I
val a dir, que amb la Covid-19, hem accelerat la transformació digital dels
processos de doctorat, especialment pel que fa al dipòsit de les tesis i la
seva lectura online.

Un dels eixos fonamentals de l’EDUB, al llarg d’aquests anys, ha estat la
millora qualitativa de la formació dels doctorands. Hem generalitzat la
realització de Welcome Sessions per tots els nous doctorands, sessions
de formació per conèixer la dinàmica de la recerca i el doctorat. Hem
incidit en la millora de la formació doctoral tant en la formació específica
dels diferents programes, amb accions concretes, com sobretot
mitjançant la creació d’un programa de formació transversal amb
l’organització de càpsules formatives específiques en matèries molt
diverses, així com la programació de cursos de formació especialitzada
per a doctorands i per a directors novells.

Igualment, hem reformat i posat al dia diferents aspectes del
funcionament del doctorat a través d’una nova normativa del doctorat
que modifica nombrosos aspectes procedimentals com ara la
possibilitat de fer la lectura de tesis per vídeoconferència o la
implementació de mecanismes per al control del plagi, així com
reformes en el procediment de direcció de tesis i els permisos als
doctorands per poder interrompre la tesi en cas de dificultats. Hem
millorat l’estructura de l’EDUB, amb comissions específiques de qualitat,
internacionalització i medicació i resolució de conflictes. Amb la nova
normativa, la UB ha actualitzat molt el doctorat i ha fet una aposta
decisiva com a un dels eixos fonamentals per a la projecció de la recerca
a partir dels investigadors en formació.

D’altra banda, hem avançat en la internacionalització del doctorat,
potenciant les estades dels doctorands dins de la seva recerca i l’inici del
Programa Erasmus+ ha permès que més doctorands aconsegueixin la
seva menció internacional.

En l’àmbit dels investigadors predoctorals, aquests anys han estat
marcats per la normativa de l’Estatut del Personal Investigador en
Formació (EPIF), que ha suposat una millora de les condicions
contractuals i salarials dels doctorands. Malgrat que ha suposat una
pressió en els recursos pel fet que la mesura no va venir acompanyada
del finançament corresponent, la UB va implantar des del novembre del
2019 (i amb efectes retroactius) aquesta millora salarial que ha hagut
d’afrontar amb fons propis.
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Cal remarcar l’aposta que hem fet per mantenir el programa propi
predoctoral amb el programa PREDOCS-UB que ens ha permès situar-
nos al capdavant de les universitats catalanes quant a nombre de
contractes predoctorals. Si bé el programa suposa un esforç econòmic
important per a la UB d’aproximadament uns 3,1 milions d’euros anuals,
ha estat una decisió ferma i que es considera imprescindible mantenir-la.

Les activitats de divulgació han estat un altre eix en la promoció de la
recerca que ha tingut en la Comissió de Divulgació Científica l’impuls per
dur a terme les activitats. Hem consolidat les activitats de la UCC (Unitat
de Cultura Científica) amb la Festa de la Ciència amb un gran èxit de
participació i nous projectes com els Cafès científics en la nit de la
recerca.

La transició cap a la ciència oberta ha estat un altre eix de la nostra
política de recerca. A l’espera dels acords transformatius que portaran a
que la majoria de les publicacions procedents de recerques amb fons
públics es facin en obert, la UB ha donat passes molt importants en
aquest sentit. S’ha aprofundit en la política de ciència oberta, amb un
impuls decidit a la transició vers les publicacions en obert mitjançant
ajuts per a publicacions i la creació d’una Comissió de ciència oberta i la
millora de les eines i repositoris institucionals. S’ha fet també una tasca
important de conscienciació dels nostres investigadors a través de
jornades i cursos de formació.
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En quatre anys hem...

Reorganitzat l’Escola de Doctorat de la UB (EDUB).

Establert un nou procediment per al dipòsit de tesis i la seva
lectura online.

Creat càpsules formatives específiques en àrees de coneixement
molt diverses.

Elaborat una nova normativa de doctorat.

Avançat en la internacionalitació del doctorat dins el programa
ERASMUS+.

Millorat de les condicions contractuals i salarials dels doctorands
en formació (EPIF).

Mantingut el programa PREDOCS-UB.

Impulsat la Divulgació Científica.

Fomentat la política de Ciència Oberta.

+ Més info.

https://joanelias.cat/wp-content/uploads/El-que-hem-aconseguit-aquests-4-anys.pdf
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Cap a on anem? Objectius i accions

El doctorat és no només el grau màxim universitari que es pot assolir,
sinó també la garantia del futur de la UB a través de la recerca. Durant els
propers anys ha de consolidar-se més el paper dels investigadors en
formació, procurant que la nostra universitat continuï sent una institució
de referència en la formació doctoral, internacionalitzant-se al màxim i
atraient a doctorands d’altres països. Va la pena dir, que la nostra bona
posició en els rànquings internacionals fan que sigui atractiva per a
doctorands internacionals.

Per poder assolir aquesta aposta hi ha tres tipus d’accions que cal
contemplar. D’una banda, la millora dels procediments administratius i
de gestió del doctorat, simplificant els processos i sobretot digitalitzant-
los al màxim. Hi ha d’haver una acció decisiva complementant els
processos ja engegats cap als procediments digitals, des de la
inscripció fins a la lectura de tesi. D’altra banda, volem millorar els
mecanismes de qualitat, per promoure una major projecció externa del
doctorat i una millor acollida dels investigadors en formació dins de les
estructures de recerca de la UB. I, finalment, cal millorar els processos
formatius, especialment els transversals.

Tanmateix, i després de l’impuls que hem donat aquests darrers anys al
doctorat, ara correspon reflexionar estratègicament sobre el doctorat per
projectar-lo encara més. Internacionalment, el doctorat està canviant i
cal que a la UB iniciem un procés de reflexió estratègica sobre el doctorat
en diversos aspectes, però sobretot en camps com la projecció externa
del doctorat (que tenir el títol de doctor tingui una major projecció social),
en la professionalització i en la forma de fer el doctorat. Volem
emprendre accions decisives sobre la tutoria i direcció de tesis, introduir
una major internacionalització i promoure un major reconeixement de la
tasca de direcció de tesis en el reconeixement docent. Al mateix temps,
és necessari promoure accions adreçades a la igualtat de gènere en el
doctorat i promoure accions decisives sobre l’ètica de la recerca.

Aquestes mesures de caràcter general s’han de traduir també en el paper
dels contractes predoctorals en la nostra institució. Volem reforçar la
seva pertinència al PDI, incrementar si és possible el nombre de
contractes a través de les diferents convocatòries públiques i fer
possible una millora de la seva situació laboral. L’EPIF ha introduït
millores molt importants en les remuneracions dels contractes i en la
dedicació d’aquestes persones. Són els investigadors del futur.

Junt amb aquestes mesures, hi ha d’altres accions pròpies de l’àmbit de
promoció de la recerca. La promoció de la difusió de la recerca ha de ser
essencial. D’una banda, la UB compta amb una unitat de cultura
científica amb una gran capacitat d’organització d’activitats, i també amb
una xarxa de divulgadors molt implicats. Volem promoure encara més
aquesta unitat (UCC), consolidar-la econòmicament i fer-la present en les
activitats de recerca de la UB. Al mateix temps, la divulgació científica ha
de reconèixer-se com a una activitat essencial en l’activitat del
professorat.

3. Els vuit eixos
del nostre
programa

A. Les persones

B. La governança i la gestió
económica

C. La docència i l’aprenentatge

D. La recerca, la transferència i el
doctorat

E. El lideratge internacional

F. La transformació digital i la
comunicació

G. El compromís social, cultural i
mediambiental

H. UB2030: Infraestructures per a
la universitat del futur



Primer la UB, Continuem
cercant coneixements per
a tothom.

3. Els vuit eixos del nostre programa | D. La recerca, la transferència i el doctorat 60

Un element estratègic fonamental de la UB ha de ser l’aposta decisiva
per la ciència oberta. La UB ha donat passes importants en la publicació
en obert, però en els propers anys volem encetar una transformació
decisiva, d’acord amb els objectius marcats: la transició definitiva cap a
un model de ciència oberta que s’assolirà plenament amb els acords
transformatius amb les editorials. Mentrestant, a la UB pretenem seguir
donant instruments als investigadors perquè puguin publicar en obert i al
mateix temps generant la consciència necessària per a aquesta
transformació.

Accions

▪ Promoure el doctorat la UB com a primera universitat en formació
doctoral.

▪ Aconseguir incrementar la captació de doctorands estrangers.

▪ Realitzar i aconseguir amb èxit l’acreditació de tots els programes de
doctorat de la UB.

▪ Potenciar la internacionalització del doctorat, amb pressupost per
finançar les estades internacionals adreçades a l’obtenció de la
menció internacional i promoure programes internacionals.

▪ Millorar i simplificar tots els processos administratius del doctorat,
mitjançant nous aplicatius i una carpeta docent de manera que tots
els tràmits puguin fer-se de manera digital.

▪ Millorar els mecanismes d’informació interna vers els doctorands, a
través de l’aplicació “Soc UB” i del web de l’EDUB.

▪ Millorar la integració dels doctorands dins dels grups
de recerca, departaments i instituts de recerca.

▪ Incrementar els mecanismes de representació dels doctorands en
els òrgans de l’EDUB.

Objectiu 11

Apostar per un doctorat de qualitat com un dels elements
fonamentals de la recerca de la UB.
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Veure objectiu 3 de Lideratge internacional; i objectiu 6 de Transformació digital i
comuncació
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Accions

▪ Incrementar la formació transversal a través de més càpsules
formatives.

▪ Millorar els mecanismes d’acollida dels doctorands, especialment
dels estrangers.

▪ Potenciar la realització de més activitats formatives en els
programes de doctorat, amb accions concretes com les Summer
Schools.

▪ Millor reconeixement de la direcció de tesis, de la formació doctoral i
de la coordinació de doctorat en el PDA.

▪ Impartició de sessions formatives, a càrrec de professorat estranger
de prestigi, en els cursos de doctorat, mitjançant sessions
telemàtiques.

▪ Donar recolzament als doctorands i doctorandes afectades per la
pressió que suposa la realització de la tesi, mitjançant orientació
psicològica i mecanismes de permisos per poder continuar la tesi.

▪ Millorar el finançament dels programes de doctorat per millorar les
accions formatives.

Objectiu 12

Millorar la formació doctoral de la UB, els mecanismes de
suport a doctorands i l’ètica de la recerca.
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Veure objectiu 3 de Compromís social, cultural i mediambiental

Accions

▪ Realitzar accions de formació i potenciar el paper dels directors de
tesi.

▪ Potenciar la figura del doctorat industrial i dels doctorands que
puguin realitzar la seva recerca en el marc de les empreses.

Objectiu 13

Definir una nova estratègia del doctorat en el marc de les
transformacions que està experimentant la formació
doctoral a nivell internacional.
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▪ Promoure accions, d’acord amb d’altres Escoles de Doctorat, per
potenciar la imatge dels doctors i per incentivar la seva ocupabilitat.

▪ Promoure un pla d’igualtat dins del doctorat per superar la
discriminació per gènere quant a investigadors i investigadores, i
promoure la introducció de la perspectiva de gènere en les tesis
doctorals.

▪ Aprovar un document d’ètica de la recerca en doctorat, definint no
només els procediments de recerca, sinó també el paper dels
doctorands i doctorandes en els projectes de recerca i la relació amb
la direcció de la tesi.

▪ Potenciar les tesis amb cotutel.la, establint nous procediments més
simples i incentivant-los en la normativa de l’EDUB.
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Accions

▪ Promoure noves accions en relació als contractes predoctorals per
incrementar el nombre total de contractes a través de les diferents
convocatòries públiques.

▪ Vetllar pel compliment de la normativa dels estudiants predoctorals
en les tasques de docència i el seu paper dins dels grups de recerca,
departaments i instituts de recerca.

▪ Potenciar un pla d’orientació per a la inserció dels contractats
predoctorals en finalitzar la tesi, ja sigui en forma de postdocs,
carrera acadèmica o inserció professional.

▪ Manteniment del prtograma específic de la UB “Predocs UB” per
continuar sent la universitat que ofereix més contrates d’aquest
tipus.

▪ Aprovar un Estatut dels contractes predoctorals dins de la UB per
definir les seves obligacions i deures, i integrar-los més com a PDI en
la UB.

▪ Potenciar la convocatòria de contractes predoctorals amb càrrec als
projectes de recerca.

▪ Agilitzar i simplificar els procediments de convocatòria de
contractes predoctorals i la seva contractació.

Objectiu 14

Millorar el posicionament dels contractes predoctorals
dins de la UB.
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Veure objectiu 8 de Transformació digital i comunicació

Accions

▪ Potenciar la Unitat de Cultura Científica amb més mitjans per
promoure activitats de difusió de la recerca.

▪ Potenciar les activtats de la UCC, en especial la Festa de la Ciència,
la Nit de la Ciència, i procurar una major presència dels nostres
divulgadors als mitjans de comunicació i en activitats en escoles i
instituts, així com la promoció d’exposicions de divulgació.

▪ Reconèixer l’activitat de divulgació en el PDA de recerca.

▪ Estimular l’activitat de divulgació dels nostres investigadors, amb
una millor presència en xarxes socials, mitjans de comunicació i
publicacions divulgatives per poder retornar a la societat la recerca
que fem i democratitzar el coneixement científic, proporcionant eines
per a la presa de decisions públiques.

▪ Potenciar la realització de noves activitats en línia per a la divulgació
científica.

Objectiu 15

Potenciar la divulgació científica com una de les
activitats habituals dels investigadors, a través de la
Unitat de Cultura Científica (UCC)
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Accions

▪ Participar activament com a UB en la transició cap a l’accés obert, a
través dels acords amb les editorials que s’estableixin a nivell estatal
i català conjuntament amb d’altres universitats.

▪ Mentre no s’estableixin aquests acords, incrementar el finançament
d’ajudes a la publicació en accés obert i continuar les accions de
conscienciació vers la necessitat de publicar en obert, difonent els
avantatges de la recerca en obert i els seus reptes.

▪ Aprofundir en la política de ciència oberta mitjançant la Comissió de
ciència oberta, la millora de les eines i repositoris institucionals i els
programaris per a la gestió de dades.

▪ Fixar els objectius necessaris per aconseguir que la publicació en
obert s’incrementi del 50 % actual fins arribar a la totalitat de
publicacions d’acord amb els objectius definits per la LERU “Open
Science and its role in universities: A roadmap for cultural change”.

Objectiu 16

Apostar decisivament per la ciència oberta com a repte
estratègic de la recerca de la UB.

Veure objectiu 1 de Transformació Digital i Comunicació
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El lideratge internacional

On som?

La internacionalització de la UB és un dels compromisos d’aquest equip,
com ho mostra el fet que, des del febrer de 2018, la nostra universitat, a
través del seu rector, assumís la presidència de la Comissió Sectorial de
la CRUE d’Internacionalització i Cooperació. Des d’aquesta presidència,
durant el temps de la pandèmia de la Covid-19, s’ha dut a terme el
seguiment i s’han pres mesures per al retorn de personal universitari en
mobilitat internacional quan ha estat necessari, en coordinació amb el
Servicio Español para la Educación Superior (SEPIE), el Ministerio de
Asuntos Exteriores, la Unió Europea i Cooperació, i ambaixades i
consolats.

El lideratge internacional de la UB durant aquest mandat ve significat per
la creació de la CHARM-EU l’any 2019, una de les 17 aliances
seleccionades de les 54 candidates en la primera convocatòria. Aquesta
aliança està coordinada per la UB i conformada pel Trinity College de
Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat d’Eötvös Loránd (ELTE) de
Budapest i la Universitat de Montpeller. El seu objectiu principal és crear
una universitat europea basada en la resolució de reptes (Challenge-
driven) enfocats transdisciplinàriament en la temàtica "Reconciliar la
Humanitat amb el Planeta", al voltant dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible, inclusiva i diversa (Accessible), amb
metodologies basades en els mètodes de recerca (Research-based), i on
la mobilitat (Mobile) esdevé la norma. Recentment s’ha aprovat a
l’aliança la proposta del màster Reptes Globals per a la Sostenibilitat
(Master in Global Changes and Sustainability). De la mateixa manera, el
projecte europeu TORCH de l’aliança, concedit dins la convocatòria
SWAF Horitzó 2020 d’enguany, contribuirà a consolidar CHARM-EU com
universitat europea que articuli les estratègies de recerca i innovació i de
docència bo i promovent una agenda transformadora amb la
interdisciplinarietat i la interculturalitat com a pilars fonamentals. En la
mateixa línia hem dinamitzat les aliances existents amb altres
universitats reforçant la nostra actuació a la Lliga Europea d’Universitats
de Recerca (LERU) amb l’organització l’any 2017 de la 33a Assemblea
d’aquest òrgan, intensificant la nostra activitat a la Unió d’Universitats de
la Mediterrània (UNIMED), de la qual des del 2017 la UB ostenta la
vicepresidència de la xarxa, i dirigint des del 2017 el patronat de la
Fundació Institut Confuci de Barcelona. També n’hem inaugurat de
noves i, així, al 2018 la UB va entrar a formar part de la xarxa
d’universitats europees European University Foundation (EUF) i al 2020
vam crear conjuntament amb aquesta organització el University
Internationalisation Hub UB-EUF, una unitat que neix amb el propòsit de
contribuir a la modernització de la internacionalització de les universitats
mitjançant el suport a activitats i projectes orientats a assolir una
internacionalització estratègica, holística i inclusiva de les universitats a
Europa. I, el mateix any 2018, vam crear el Campus Transnacional del
Nord de la Mediterrània, integrat per la UB, la Universitat d’Aix-Marsella,
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la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat La Sapienza de Roma.
Finalment, convé assenyalar que aquest any 2020 hem constituït
l’Education USA Advising Center amb el suport de la Fulbright
Commission, que té la intenció de proveir la nostra comunitat
d’informació sobre les oportunitats d’educació superior als EEUU i les
beques Fulbright, entre d’altres.

En quatre anys hem...

Liderat la xarxa europea d’universitats CHARM-EU.

Apostat per un fort compromís amb la internacionalització
institucional.

Creat el University Internationalisation Hub UB-EUF.

Augmentat la mobilitat internacional i el seu finançament d’ajuts
UB.

Inaugurat noves vies de promoció de la mobilitat internacional.

Impulsat projectes de cooperació acadèmica interinstitucional i
internacional.

Cap a on anem? Objectius i accions

La internacionalització és un procés qualitatiu integrador de valors que
reverteix clarament en les persones. És per això que aquesta
retroalimentació ha de constituir la medul·la en la qual fonamentar el
futur internacionalitzador de la UB. Hem d’oferir a l’estudiantat, PDI I PAS
els recursos, els mitjans i el reconeixement que motivin l’augment de les
nostres competències internacionals a fi d’incrementar la nostra
participació i presència a l’exterior, així com augmentar la nostra facultat
aglutinadora de col·lectivitats internacionals externes a la UB.

La internacionalització de la UB vol ser un projecte institucional
integrador. Cal consolidar un sistema altament internacionalitzat i
assolir un alineament entre les polítiques de la UB, les polítiques del país
i les europees. Ens referim a unes polítiques focalitzades en el talent i el
recurs humà com a actiu principal, avantposant les persones als
projectes. La nostra fita és incrementar els estàndards de la
internacionalització de la nostra institució alhora que intensifiquem la
nostra projecció internacional i augmentem la visibilitització i la
comunicació a l’exterior. Volem fer de la UB un segell distintiu i potenciar
la reputació i la competitivitat de la nostra universitat.

Amb aquesta intenció ens proposem fundar la GeoInternacionalització
UB. Ens disposem a crear un ecosistema i un espai de confluència
d’iniciatives, accions, mitjans, intercanvis i oportunitats que possibiliti

+ Més info.
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una internacionalització integral (Comprehensive Internationalization) i
transversal amb capil·laritat en tots els estrats de la institució. Volem
enfortir una Universitat de Barcelona amb una orientació més global i
connectada internacionalment que vetlla per la igualtat, la pluralitat, el
respecte mutu i la diversitat, amb el propòsit de revertir clarament en la
societat gràcies a l’impacte social, econòmic, polític i cultural que se’n
desprèn.

És el nostre desig i el nostre deure promoure una internacionalització
basada en els ODS, és a dir, en la cooperació, el respecte a la diversitat,
la formació de ciutadans crítics, ètics i responsables per a una societat
multicultural, multilingüe i complexa en qualsevol espai geogràfic i
social.

Accions

▪ Consolidar CHARM-EU com un campus internacional en el qual els
estudiants són membres d’aquest campus únic i en el qual personal
de diferents universitats col·laboren per donar un servei únic
(físicament i virtualment).

▪ Captar estudiants internacionals d’arreu del món (no només dels
països de l’aliança).

▪ Exportar el model d'universitat creat a altres aliances d’universitats
europees.

Objectiu 1

Consolidar el projecte CHARM-EU com a model
d’universitat europea sostenible i transferible.

Veg. objectiu 6 de Governança; i objectiu 3 de Compromís social, cultural i
medioambiental
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Accions

▪ Actuar com a catalitzadors i generadors de propostes i iniciatives de
modernització de la internacionalització de l’educació superior en el
si del University Internationalisation Hub UB-EUF.

▪ Intensificar la nostra participació en les aliances interuniversitàries
estratègiques ja establertes (EUA, UNIMED, EUF, UIU, COIMBRA
GROUP, AUF, CINDA, MUSE, IAU, AUIP).

▪ Crear nous clústers amb altres universitats que facilitin les sinergies
en la docència, la recerca, la innovació i la transferència.

▪ Mantenir la nostra activitat internacional a les fires, els congressos
iles associacions adreçades a l’educació superior (NAFSA, APAIE,
EAIE).

Accions

▪ Implementar noves formes i finestres de mobilitat internacional que
siguin més inclusives i possibilitin la igualtat d’oportunitats (mobilitat
híbrida, Intensive Programs, Intercanvis Virtuals).

▪ Seguir augmentant el finançament UB en els programes de mobilitat
internacionals.

▪ Reforçar les accions de promoció de la mobilitat.

Objectiu 3

Recuperar els índex ascendents de mobilitat
internacional d’alumnat, PDI i PAS entrant i sortint
anteriors a la pandèmia de la COVID-19.

Veg. objectiu 3 de Persones; objectiu 8 de Governança; i objectius 9 i 10 de Recerca,
transferència i doctorat

Veg. objectiu 4 de Persones
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Accions

▪ Instaurar el paradigma organitzatiu de la Internacionalització Integral
(Comprehensive Internationalization) de la UB.

▪ Establir mecanismes de comunicació virtuals creatius i innovadors
que travessin els límits regionals i estatals i que superin els
obstacles lingüístics i culturals.

▪ Promoure l’adquisició d’una competència global.

Objectiu 5

Fundar la GeoInternacionalització UB.

Accions

▪ Implantar tots els mecanismes de la gestió digital del Programa
Erasmus: renovació dels acords interinstitucionals Erasmus de les
facultats, on-line learning agreement, European Student Card,
Erasmus + App, expedient acadèmic de l’alumnat, reconeixement
automàtic mutu de crèdits, etc.; i vetllar per l’acompliment del
calendari establert per la Comissió Europea.

▪ Dotar de formació el PAS a càrrec de la internacionalització i la
mobilitat de les competències necessàries per dur a terme amb èxit
els processos de digitalització de la gestió del Programa Erasmus.

▪ Incorporar-nos a la iniciativa Green Erasmus.

Objectiu 4

Planificar els procediments i dotar de la infraestructura
necessària per a l’adaptació i implementació del nou
Programa Erasmus 2021-2027.

Veg. objectiu 1 de Transformació digital i comunicació i objectiu 5 de Persones
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Transformació digital

On som?

Les accions de transformació digital que hem dut a terme durant els
últims quatre anys s’encabeixen en tres eixos de transformació: la
millora de l’experiència dels usuaris, l’excel·lència operativa i la cerca de
nous models de funcionament. En relació a aquests eixos s’han dut a
terme més de cinquanta projectes.

En relació al lideratge de dades hem creat el concepte de “La Universitat
basada en les dades”. Aquest ambiciós programa pretén promocionar la
transparència, el retiment de comptes i l’excel·lència de les operacions a
partir de les dades institucionals. Hem iniciat un programa integral de
governança de dades on es defineixen els indicadors, els responsables, i
les fonts de les dades de la UB. Així hem finalitzat la primera fase del
projecte institucional del Data Warehouse (una gran sistema
d’informació amb les dades crítiques de totes les bases de dades
institucionals), que ha d’allotjar totes les dades necessàries,
actualitzades en temps real, provinent de totes les plataformes i
sistemes d’informació institucionals, i que ha permès la creació de
quadres de comandament per a càrrecs acadèmics.

Pel que fa a millorar l’experiència de la comunitat universitària, hem
impulsat, entre d’altres, els següents projectes: hem posat en marxa
l’aplicació mòbil “soc UB” adreçada als estudiants; hem redissenyat el
campus virtual per donar una millor experiència i compatibilitat amb
mitjans tecnològics mòbils i tauletes, la qual cosa ha permès donar el
nivell de servei necessari per una institució com la nostra. Aquest
moviment estratègic ha estat clau per poder adaptar-nos amb velocitat,
efectivitat i professionalitat a la crisi de la Covid-19. A més, hem dotat el
campus virtual de noves funcionalitats, com les eines d’inclusió i
accessibilitat, eines de videoconferència i docència síncrona, eines d’e-
Learning, eines de docència personalitzada, entre d’altres.

Quant a l’excel·lència operativa, hem donat un impuls important a
l’administració electrònica amb la creació de la unitat d’administració
electrònica i l’oficina d’atenció en matèria de registres. Hem simplificat
els processos d’identificació i signatura, expedició de certificats
electrònics; i simplificació de processos de contractació, entre d’altres.
En relació a l’eix de cerca de noves oportunitats, ens hem preocupat de
promocionar les polítiques de dades obertes i hem iniciat l’estudi i prova
de concepte del repositori de dades de recerca institucional. També hem
impulsat un portal de transparència de les dades de producció de la
recerca i hem iniciat un projecte de computació d’altes prestacions entre
recursos locals i recursos al núvol (que ha de permetre gran volum i
velocitat de càlcul) amb la idea de crear un servei integral de dades de
recerca.
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En quatre anys hem...

Millorat els processos a la cerca de l’excel·lència operativa.

Augmentat el nombre de processos mitjançant administració
electrònica.

Impulsat i promogut la cultura de les dades i de l’agilitat.

Millorat l’experiència digital de l’alumnat i el personal de la UB.

Cap a on anem? Objectius i accions

Encara tenim molts reptes per endavant. Seguirem realitzant les accions
necessàries per tenir la UB preparada per adaptar-se a tots els reptes de
la societat digital sota els eixos que hem descrit anteriorment. En
referència a l’eix de lideratge i cultura de dades volem acabar el
desplegament estratègic del programa la “Universitat basada en
dades”, que ha de permetre la integració de tots els sistemes
institucionals (recerca, docència, RRHH, finances) governats sota el
paraigües del programa de governança de dades. Això ha de permetre
que les dades siguin fàcilment accessibles, trobables, interoperables i
reusables, que proporcionar la transparència que correspon a una
institució pública capdavantera. A partir d’aquest programa acabarem
els quadres de comandament restants: recerca i transferència, recursos
humans i finances.

Referent a l’experiència dels nostres estudiants volem millorar la
interacció amb la institució i els seus membres, simplificar la manera de
relacionar-nos-hi, posant al seu abast els serveis de tota la universitat
amb un clic. Volem millorar l’experiència digital de tots els treballadors
i treballadores de la universitat, preparant-los per a la necessària
transformació digital gràcies al desplegamentcomplet del programa de
competències digitals per a tots els col·lectius i proporcionant un bon
lloc de treball digital.

Quant a l’excel·lència operativa volem reduir, tant com sigui possible la
burocràcia. L’administració electrònica és la peça clau per simplificar la
vida dels membres de tots els col·lectius. Això ho hem d’assolir a partir
de l’efectiva reenginyeria dels processos i els procediments digitals de
la institució. La paperassa i els llargs terminis i temps de resposta s’han
de reduir a partir de la incorporació d’eines i ajuts que permetin un treball
més efectiu i simple.

Com a noves oportunitats volem promocionar tres iniciatives
estratègiques:

En primer lloc, els estudiants de la nostra universitat han d’estar
preparats per entendre i viure en aquesta societat digital. Cal impulsar el
concepte d’alfabetització de dades (conèixer quines dades són pròpies
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de la disciplina, com s’interpreten i es transformen per donar--hi valor, i
adaptar-se a l’economia digital) en totes les titulacions.

En segon lloc, volem crear el Servei de Dades de Recerca. Aquest servei
ha d’incloure quatre blocs: el suport a la gestió de les dades de recerca a
partir del “plans de gestió de dades”; el suport a l’emmagatzematge de
les dades necessàries per desenvolupar la recerca amb seguretat; el
suport a la computació d’altes prestacions; i la compartició de les dades
a partir d’un repositori de dades modern.

I, en tercer lloc, pel que fa al nivell de lideratge, la transformació digital
posa de relleu la importància i la multidisciplinarietat de les dades. És
necessària una plataforma de promoció de la recerca, i la transferència
en matèria d’analítica de dades i intel·ligència artificial que permeti
aglutinar tots els investigadors de la universitat, i que serveixi de HUB
per a aquells que produeixen dades i necessiten analitzar-les i aquells
que tenen el coneixement per poder extreure’n el màxim valor.

Accions

▪ Concloure el programa “Universitat basada en dades” desplegant el
programa de governança de dades de manera completa, finalitzar el
Data Warehouse integrant els sistemes d’informació crítics i acabar
els quadres de comandaments per a tots els càrrecs de la institució.

▪ Garantir que tothom se sent a gust en un entorn tecnològic bo i
proporcionant les eines i la formació adequada en competències
digitals.

▪ Desplegar un codi ètic en matèria digital.

Objectiu 1

Promoure i enfortir la cultura de dades de la UB.

Veg. objectiu 7 de Governança; objectiu 5 de Recerca, transferència i doctorat; i
objectiu 4 de Lideratge internacional
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Accions

▪ Reestructurar l’àrea de tecnologies (ATIC) tot enfortint el suport a
projectes transversals i la ciberseguretat.

▪ Explorar models d’Intel·ligència Artificial per a l’automatizació de
processos.

▪ Promocionar l’administració electrònica i la modernització de
l’Arxiu de la UB.

▪ Impulsar el model híbrid de sistemes crítics al núvol.

▪ Establir de manera transparent les polítiques digitals de la nostra
institució.

▪ Impulsar eines de seguiment i de gestió dels nostres estudiants
durant tota la seva vida amb la incorporació de nous canals
d’interacció amb les secretaries d’estudiants.

Objectiu 3

Treballar per assolir l’excel·lència operativa de la UB.

Accions

▪ Definir i desenvolupar el lloc de treball digital. El lloc de treball de
tots els treballadors de casa nostra mescla elements físics i digitals.
La correcta definició de la suite digital de treball i la combinació amb
un espai físic, ergonòmic i correctament adaptat ha de permetre
millorar la satisfacció, reduir elements de risc, augmentar la
productivitat i disminuir l’estrès.

▪ Donar noves funcionalitats a l’aplicació Soc UB per facilitar la
interacció amb la institució i el seus serveis.

Objectiu 2

Millorar l’experiència digital de tots els
col·lectius de la UB.

Veg objectiu 7 de Governança

3. Els vuit eixos
del nostre
programa

A. Les persones

B. La governança i la gestió
económica

C. La docència i l’aprenentatge

D. La recerca, la transferència i el
doctorat

E. El lideratge internacional

F. La transformació digital i la
comunicació

G. El compromís social, cultural i
mediambiental

H. UB2030: Infraestructures per a
la universitat del futur



Primer la UB, decidits per
adaptar-nos a la nova
realitat.

3. Els vuit eixos del nostre programa | F. La transformació digital i la comunicació 74

Accions

▪ Impulsar l’alfabetització de dades com a assignatura de campus
transversal en totes les titulacions de la Universitat de Barcelona per
tal que tothom conegui les dades, les sàpiguen interpretar, tractar i
treure’n valor.

▪ Creació del HUB/Plataforma transversal de recerca, transferència i
docència en dades i intel·ligència artificial.

▪ Impulsar la creació d’un Servei de Dades de Recerca que doni suport
a les polítiques de dades obertes, amb quatre potes: enfortiment de
les polítiques i pla de gestió de dades, suport i desenvolupament a
l’emmagatzematge de dades de recerca per al tractament i l’anàlisi,
suport i desenvolupament de sistemes de computació d’altes
prestacions, i suport i desplegament del repositori de dades obert de
la Universitat de Barcelona.

Objectiu 4

Cercar noves oportunitats de generació de valor.

Veg objectiu 7 de Governança

Veg. objectiu 10 de Persones; objectiu 1 de Docència i aprenentatge; i objectiu 5 de
Recerca, transferència i doctorat
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En quatre anys hem...

Llançat la nova web UB.

Transformat la comunicació interna de la nostra universitat.

Millorat la comunicació externa de la UB.

Llançat l’app “Soc UB”.

Consolidat i regulat el nostre lema “Soc UB”.

Posicionat el professorat de la UB als mitjans de comunicació
nacionals i internacionals.

Millorat els actes institucionals i acadèmics de la UB.

Consolidat l’èxit d’Edicions UB.

+ Més info.

3. Els vuit eixos
del nostre
programa

A. Les persones

B. La governança i la gestió
económica

C. La docència i l’aprenentatge

D. La recerca, la transferència i el
doctorat

E. El lideratge internacional

F. La transformació digital i la
comunicació

G. El compromís social, cultural i
mediambiental

H. UB2030: Infraestructures per a
la universitat del futur

Comunicació

On som?

La comunicació de la UB està adaptada a la nova realitat que viuen les
universitats del segle XXI. Això vol dir, d’una banda, que disposa de
mecanismes per oferir una comunicació interna de qualitat i que respon
a les necessitats del seus diferents centres i les seves unitats; i, d’una
altra banda, que també atén les demandes dels diferents mitjans de
comunicació que reclamen la veu de la UB en relació a temes molt
diversos. Durant els darrers quatre anys hem fet un esforç considerable
per millorar i modernitzar aquests mecanismes. Entre d’altres, cal
destacar: l’elaboració de la guia d’experts de la UB, així com l’atenció
puntual i sistemàtica als diferents mitjans; l’enorme i diversa producció
audiovisual als nostres centres i unitats; les nombroses campanyes
institucionals per tal d’atendre els diversos requeriments de la UB i
refermar la nostra marca; l’elaboració i actualització de multitud de
pàgines web o la gran quantitat d’actes acadèmics i de visites guiades al
nostre Edifici Històric, que ens projecten a la societat i ens relacionen
amb l’entorn; una producció editorial rellevant que per la seva qualitat ha
rebut el reconeixement mitjançant diversos premis i segells de qualitat; i
sense oblidar el gran impuls que han viscut les nostres xarxes socials. I,
per suposat, cal destacar la nova web de la Universitat de Barcelona, una
web orientada al públic extern, amb una nova estètica i una renovada
arquitectura que suposa un pas endavant en la nostra imatge; també
recentment, hem posat en marxa l’aplicació per a dispositius mòbils
“soc UB”, una aplicació adreçada als estudiants de la nostra universitat
que permet accedir de manera ràpida i directa als serveis de la
Universitat de Barcelona, així com rebre informació directa i
personalitzada.

https://joanelias.cat/wp-content/uploads/El-que-hem-aconseguit-aquests-4-anys.pdf
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Cap a on anem? Objectius i accions

Volem continuar millorant i transformant la comunicació de la Universitat
de Barcelona, intentant sempre que sigui el més directa, efectiva i
transparent possible, i que arribi a tots els col·lectius de la universitat, i
també a un públic extern, a través de diferents canals. Volem impulsar
una comunicació que ens permeti assolir els ODS.

I, per aconseguir això, volem incorporar noves polítiques comunicatives
que comportin estratègies, processos i recursos tecnològics i digitals
avançats i adaptats als nostres temps. Com ja s’ha dit abans, hem posat
en marxa projectes que requereixen noves fases de desenvolupament
per aconseguir les nostres fites, ens referim especialment a la nova web
UB i a l’aplicació “soc UB” que, sens dubte, ha d’arribar a tots els
col·lectius de la nostra universitat. Estem parlant de dos projectes que,
per la seva envergadura i complexitat, necessiten diferents fases
d’actuació coordinada amb diferents unitats de comunicació.

I també es volen posar en marxa altres projectes i processos que
optimitzin la comunicació de la nostra universitat. Destaquem la millora
de la comunicació interna de la UB gràcies a la creació d’un equip de
tècnics en comunicació per als nostres centres i l’establiment de nous
processos i estratègies conjuntes entre aquest equip i la comunicació de
les diferents unitats de la UB.

També es vol optimitzar la comunicació externa de la UB, fent especial
incidència en assegurar la presència sistemàtica del nostre professorat
i personal investigador als diferents mitjans de comunicació. El nostre
propòsit en aquest sentit és posar en valor tot el que sigui possible el
nostre potencial des del punt de vista de la docència, la recerca i la
transferència de coneixement, i, no menys important, demostrar que som
una comunitat compromesa amb els ODS i la seva consecució.

Finalment, volem continuar conreant el nostre sentiment de pertinença
“Soc UB”. Aquest sentiment, com es deia al primer punt d’aquest
programa, és allò que ens uneix, el nostre bé comú i compartit. En aquest
sentit, es posarà en marxa la comunicació que sigui necessària per tal de
conèixer millor tot això que estem fent entre totes i tots, els nostres
projectes, les nostres aspiracions, en definitiva, tot allò que ens faci
sentir orgullosos de la nostra universitat.
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Vegobjectiu 2 de Persones

Accions

▪ Desenvolupar l’aplicació “soc UB” per als diferents col·lectius de la
nostra universitat.

▪ Aplicar noves estratègies de comunicació a través de l’aplicació “soc
UB”.

▪ Analitzar el comportament dels diferents usuaris de l’aplicació “soc
UB” per prendre decisions de millora.

Objectiu 6

Desenvolupar noves fases de l’aplicació “soc UB” per
arribar a més col·lectius de la nostra universitat.

Accions

▪ Adaptar el portal ODS al disseny i l’arquitectura del nou web
corporatiu.

▪ Crear un Consell Editorial de la nova web per impulsar la
comunicació de la UB.

▪ Adaptar webs ja existents de la UB al nou web corporatiu.

▪ Elaborar nou material textual, gràfic i audiovisual per a la nova web.

▪ Analitzar el comportament dels usuaris de les nostres webs per
prendre decisions de millora.

Objectiu 5

Continuar treballat en el desenvolupament de la nova
web UB.
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Accions

▪ Assegurar la presència sistemàtica del PDI de la UB en diferents
mitjans de comunicació.

▪ Reforçar la comunicació amb els diferents públics externs de la UB.

▪ Redissenyar les diferents campanyes que tenen a veure amb la
projecció externa de la UB.

Objectiu 8

Optimitzar la comunicació externa de la UB.

Veg. objectiu 1 i 4 de Governança; i Objectiu 8 de Compromís social, cultural i
mediambiental

Veg. objectiu 1 de Governança

Accions

▪ Dotar de tècnics en comunicació els nostres centres.

▪ Establir processos de treball efectius i eficients entre els tècnics i les
diferents unitats de comunicació de la UB.

▪ Redissenyar les estratègies de comunicació interna en relació als
productes ja existents.

▪ Oferir nous productes de comunicació interna adaptats a les
transformacions tecnològiques i a les necessitats dels diferents
col·lectius de la UB.

Objectiu 7

Millorar la comunicació interna gràcies a la creació d’un
equip de tècnics en comunicació per als nostres centres.
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Veg. objectiu 10 de Persones

Accions

▪ Crear noves campanyes de sentiment de pertinença “soc UB” per als
diferents col·lectius de la nostra comunitat universitària.

▪ Posar en marxa accions per a la potenciació del sentiment de
pertinença “soc UB” entre els futurs estudiants de la UB.

▪ Establir nous convenis de col·laboració amb institucions socials
nacionals i internacionals que siguin de rellevància per a la nostra
universitat i puguin ajudar a expandir el sentiment de pertinença “soc
UB”.

Objectiu 9

Continuar treballant el sentiment de pertinença “Soc
UB”.
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Compromís social

On som?

El compromís amb les persones, el seu progrés i el medi ambient ha
estat una de les apostes de l’equip de govern. Això s’ha fet palès en
l’existència, per primera vegada a la UB, d’un Vicerectorat, el d’Igualtat i
Acció Social, que ha assumit la direcció política de totes aquelles
iniciatives i projectes que tenen per objectiu la reducció de les
desigualtats, la solidaritat, el canvi climàtic, el respecte a la gent gran i el
benestar físic i emocional de les persones. L’equip ha fet seus els disset
objectius de desenvolupament sostenible: hem creat la comissió de
desenvolupament sostenible i hem aprovat un document marc que
conté les metes, vint en total, que constitueixen la pròpia Agenda 2030
de la UB. La UB ha continuat compromesa en fer les coses des de la
responsabilitat social, un dels eixos principals de l’Agenda 2030.

Assolir la plena igualtat entre dones i homes ha estat una de les
principals fites que ha guiat la nostra acció de govern: hem reforçat la
unitat de igualtat; hem creat la Comissió d’igualtat de la UB, delegada del
Consell de Govern; hem aprovat el III Pla d’Igualtat de la UB i un nou
Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual, per raó de sexe,
orientació sexual i identitat sexual i altres conductes masclistes; hem dut
a terme una campanya de visibilització de les dones a la UB; hem creat
els Premis TFG i TFM als millors treballs amb perspectiva de gènere; hem
organitzat el Cicle de Debats UB: feminismes. Així mateix, hem reforçat
la importància de la gestió de les polítiques d’igualtat amb la millora de
les condicions de les persones que hi treballen, ampliant l’estructura de
gestió i dotant-la d’un reconeixement institucional present només en un
reduït grup d’universitats catalanes.

Les persones han estat el centre d’atenció del Vicerectorat. Per això, hem
millorat el paper i atenció a la gent gran (reforçant la Universitat de
l’Experiència o creant l’Ateneu UB); hem avançat en l’acollida de
persones refugiades o provinents de zones en conflicte; hem donat
suport al Servei de Mediació de la UB, en el marc de la cultura de la
tolerància i la resolució pacífica de conflictes entre les persones; hem
impulsat el projecte UB-Saludable i, amb el propòsit de millorar la
comunicació en les relacions interpersonals de les persones que
integrem la comunitat UB i promoure una cultura de respecte i tolerància,
hem donat suport al Servei de Mediació de la UB.

Finalment, cal fer esment al fet que l’acció de govern d’aquest equip ha
estat marcada per la situació política que ha viscut i viu el nostre país,
situació que ha provocat un fort debat que també ha estat present, i
molt, en els nostres òrgans de govern i de representació. No l’hem
defugit, hem considerat que ens tocava aportar coneixement i reflexió i
per aquesta raó, s’ha impulsat el Cicle de Debats UB: Catalunya i
Espanya.
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En quatre anys hem...

Adquirit un compromís amb les persones, el seu progrés i el medi
ambient.

Apostat per la plena igualtat entre dones i homes.

Fomentat el coneixement al servei de la resolució de conflictes.

Apostat per la qualitat de vida i la integració de la gent gran.

Reforçat els programes de solidaritat i cooperació.

+ Més info.

Cap a on anem? Objectius i accions

Un dels principals reptes que caldrà afrontar és el d’aplicar el III Pla
d’igualtat: implementar de forma gradual les accions previstes i
dissenyar els indicadors que ens han de permetre fer-ne el seguiment.
Caldrà també continuar amb la campanya de difusió del Protocol
d’actuació contra l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual
i identitat sexual i altres conductes masclistes a través de cursos i
sessions de treball amb els diferents col·lectius de la comunitat UB, així
com en la campanya de visibilització de les dones tant a dins de la UB
com en el conjunt de la societat, que integra la igualtat i la diversitat en
la docència i en la recerca. En la línia marcada a l’eix 7 del III Pla
d’igualtat, pretenem donar també cabuda a les diversitats, no només a
les que interseccionen amb el gènere, sinó, caminant cap a la inclusió i
diversitat plena, perquè la diversitat és riquesa, és progrés i és tolerància
i igualtat. Per això, treballarem per a la inclusió plena de les persones, i
això significa visibilitzar accions en el camp de la diversitat funcional,
religiosa o LGTBIQ. I participar en la xarxa institucional que suposa
treballar en i per a la igualtat d’oportunitats de les dones i de les persones
en general. Equitat, igualtat, diversitat i transversalitat de les polítiques
d’igualtat en una universitat diversa, tolerant i respectuosa amb totes les
persones.

I situar les persones al centre de les nostres polítiques. Per això, caldrà
seguir donant suport a l’Ateneu-UB i a la Universitat de l’Experiència com
a principals polítiques d’envelliment impulsades per la UB: ampliar
l’oferta de programes i posar en marxa un Màster Sènior per a gent gran.
Caldrà identificar les mesures i les accions que cal dur a terme per a la
implementació de l’Agenda 2030 aprovada pel Consell de Govern,
prenent com a base el document “Pla d’acció” que acompanya el
document marc de l’esmentada agenda. Serà necessari que tota la
comunitat UB no només la conegui, sinó que la faci seva i cadascú des
del seu lloc de treball contribueixi a implementar-la. Caldrà fer actes
públics i cursos per donar visibilitat a l’Agenda.

En l’àmbit de la solidaritat i cooperació caldrà acabar de consolidar la
integració de la Fundació Solidaritat-UB i voluntariat, seguir ampliant i
reforçant el programa de persones refugiades provinent de zones en
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conflicte amb les aliances que s’han començat a teixir amb altres
universitats tant de Catalunya com de la resta de l’estat espanyol i
consolidar la tasca de voluntariat i cooperació internacional que hem
iniciat.

Veg. objectiu 3 de Docència i aprenentatge; i objectiu 5 de Recerca, transferència i
doctorat

Accions

▪ Garantir la igualtat de gènere.

▪ Garantir la diversitat i la inclusió de totes les persones.

▪ Promoure la qualitat de vida, el respecte i la integració de la gent
gran.

▪ Facilitar que totes les persones puguin accedir i seguir els seus
estudis a la UB, amb independència de la seva diversitat funcional o
situació socioeconòmica: igualtat d’oportunitats.

Accions

▪ Impulsar accions proactives per tal de consolidar la UB com a
universitat sostenible de referència.

▪ Promoure el consum responsable i eficient dels recursos i afavorir la
minimització de residus.

▪ Fomentar la incorporació de les perspectives de sostenibilitat
mediambiental tant en els ensenyaments de la UB com en les
activitats de recerca i innovació.

Objectiu 1

Objectiu 2

Atendre la diversitat per tal d’assegurar la igualtat
d’oportunitats i refermar el nostre compromís en el
benestar i inclusió de les persones.

Promoure la responsabilitat social en totes les activitats
de la UB i potenciar el nostre compromís amb les
persones.
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Veg. objectiu 4 de Governança

Veg. objectiu 1 de Recerca, transferència i doctorat ; i objectiu 3 de Lideratge
internacional

Accions

▪ Donar suport a accions solidàries i de voluntariat, i promoure
l’aprenentatge-servei en un marc de responsabilitat social a la UB
tant nacional com internacional.

▪ Reforçar i ampliar el programa de suport de la UB a persones
refugiades i procedents de zones de conflicte.

▪ Potenciar el vincle de la UB amb el professorat i l’alumnat de les
etapes educatives prèvies a la universitat, per tal de treballar plegats
en la integració curricular de l’educació per la pau, la sostenibilitat,
els drets humans, la igualat, el respecte, la tolerància i la ciutadania
global.

▪ Fomentar la recerca, la formació i la sensibilització sobre l’impacte
del model actual de desenvolupament i sobre models alternatius de
desenvolupament humà sostenible.

Objectiu 3

Reforçar el compromís de la UB amb els drets humans,
la cultura de la pau i la ciutadania global.
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Veg. objectiu 10 de Persones

Accions

▪ Promoure hàbits d’alimentació saludable tant a casa com en les
dependències de la UB.

▪ Promoure la pràctica regular d’exercici físic en tota la comunitat
universitària.

▪ Enfortir la prevenció i el tractament de tot tipus d’addiccions i
continuar donant impuls als cursos i activitats d’educació emocional.

▪ Promoure un entorn saludable de feina i estudi.

▪ Promoure l’envelliment saludable entre la comunitat universitària.

▪ Continuar donant suport a la mediació com a mitjà de resolució dels
conflictes entre els membres de la comunitat UB.

▪ Crear un nou espai físic a la UB adequat per tractar els temes de
mediació abans esmentats.

Objectiu 4

Fomentar els hàbits saludables i el benestar físic i
emocional dins la comunitat UB.
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En quatre anys hem...

Impulsat polítiques de gestió, preservació i enriquiment del
patrimoni.

Obert a la societat la cultura i el patrimoni cultural de la UB.

Treballat en el projecte Campus de les Arts.

Demostrat el nostre compromís i solidaritat davant la situació
creada per la pandèmia de la Covid-19.

+ Més info.
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programa
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doctorat
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H. UB2030: Infraestructures per a
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Compromís cultural

On som?

El nostre compromís social també s’ha fet palès amb les accions dutes
a terme en el marc de les arts, la cultura i el patrimoni a través del
vicerectorat corresponent. A l’àmbit del patrimoni cultural i amb un
model participatiu hem generat i modulat propostes integradores que
han sabut incloure la totalitat d’aquest llegat, material, immaterial i humà,
que han tingut com a resultat, d’una banda, l’elaboració del I Pla Integral
per a la gestió, la preservació i l’enriquiment del patrimoni cultural de la
UB, i les Directrius que l’han de desenvolupar. Directrius per a la gestió, la
preservació i enriquiment del patrimoni cultural de la UB on es
despleguen conceptes, es concreten els deures i obligacions i on
s’avança en un possible model d’estructura organitzativa; i d’altra banda,
hem treballat en la definició del patrimoni humà de la UB i en la
identificació dels seus referents. Hem iniciat el projecte Cartografia
Humana de la UB per tal de fomentar el sentiment de pertinença de la
nostra comunitat universitària, i posar-lo en valor. Per tal de protegir i
potenciar el patrimoni cultural de la UB, hem elaborat la Normativa de la
UB reguladora de les col·leccions de patrimoni cultural moble, així com
les normes d’ús del Jardí Històric Ferran Soldevila de la UB, amb la
creació d’una comissió específica. Les activitats artístiques i culturals
de la UB, així com el nostre ric patrimoni cultural, han estat motors de
col·laboració amb les administracions públiques i entitats privades, i
generadors de recerca i de coneixement, i han tingut una finestra oberta
a la societat, amb la creació d’una pàgina web específica. En aquesta
línia, la UB lidera el projecte Campus de les Arts promogut pel conjunt
dels centres d’educació artístics superior de Catalunya, universitaris i no
universitaris, amb l’objectiu de la seva harmonització cap a un horitzó
d’educació universitària.

https://joanelias.cat/wp-content/uploads/El-que-hem-aconseguit-aquests-4-anys.pdf
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Accions

▪ Enfortir el paper essencial de les arts, la cultura i el patrimoni en la
construcció del sentiment de pertinença.

▪ Incrementar el paper estructural de les arts, la cultura i el patrimoni
en les activitats docents i de recerca, de transferència, de difusió i
d’internacionalització.

▪ Reforçar el protagonisme de la comunitat universitària en la
generació de propostes, seguiment, preservació i gaudi de les arts, la
cultura i el patrimoni.

Objectiu 5

Treballar en la consolidació de les arts, la cultura i el
patrimoni com a elements estructurals, conformadors i
transformadors de la UB.
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Cap a on anem? Objectius i accions

I en l’àmbit de les arts, la cultura i el patrimoni caldrà refermar i continuar
la feina feta durant els últims quatre anys, amb el nostre patrimoni humà
com a eix vertebrador. Reforçarem el protagonisme de la comunitat
universitària en la generació de propostes, seguiment, preservació i
gaudi de les arts, la cultura i el patrimoni, mantenint el concepte
d’universitat històrica i enfortint el sentiment de pertinença.

Treballarem amb una mirada integral i integradora de les arts, la cultura i
el patrimoni cultural, compartida amb els diferents col·lectius humans de
la universitat, promovent la confluència de les seves capacitats i dels
seus resultats. Haurem de formalitzar estructures per a la gestió del
nostre patrimoni cultural, que facin efectiu el deure que tenim com a
propietaris i custodis d’aquest llegat. Treballarem per fer evident les
capacitats de les arts, la cultura i el patrimoni com a agents actius de la
docència, la recerca, la transferència, la difusió i de la
internacionalització. Incentivarem la producció i implementació de
mitjans i recursos virtuals que permetin que l’extensió universitària
arribi al conjunt de la societat, superant les mancances derivades de
l’actual situació sanitària. Enfortirem els vincles que s’han creat amb la
societat al voltant de les arts, la cultura i el patrimoni i liderarem una
proposta universitària de superació de la situació actual dels
ensenyaments artístics superiors, universitaris i no universitaris.
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Accions

▪ Formalitzar una estructura adequada per a la gestió, la difusió i la
preservació basada en el concepte d’unitats de coneixement i
memòria.

▪ Generar un marc normatiu amb les normes, procediments, protocols
i criteris per a un correcte exercici de les obligacions envers el
nostre patrimoni cultural.

▪ Elaborar els plans directors i de protecció que assegurin la
pervivència d’aquells elements patrimonials singulars amb risc de
pèrdua irreversible.

Objectiu 7

Desplegar els objectius derivats del Pla Director i les
Directrius per a la gestió, la preservació i l’enriquiment
del patrimoni cultural de la UB.

Accions

▪ Descobrir el patrimoni cultural de la UB com un dipòsit de
coneixement i memòria, tant per a la comunitat universitària com
pera la societat en el seu conjunt.

▪ Treballar en la definició, identificació i classificació, determinació
dels valors, la missió i els objectius del patrimoni cultural de la UB.

▪ Incidir especialment en la visibilitat del patrimoni cultural immaterial
i en el reconeixement de les persones i col·lectius que conformen el
patrimoni humà de la institució.

Objectiu 6

Afermar l’estatus d’universitat històrica del país basat
en la riquesa del nostre patrimoni cultural.
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Accions

▪ Augmentar el paper de les arts, la cultura i el patrimoni com a
instruments d’extensió de la universitat a la societat.

▪ Continuar el camí d’enfortiment en la col·laboració de la UB amb les
administracions públiques, institucions privades i associacions
professionals en la generació i dinamització artística, cultural i
patrimonial.

▪ Mantenir el lideratge de la UB en l’ordenació del mapa de les
titulacions artístiques superiors, universitàries i no universitàries

Objectiu 8

Impulsar les arts, la cultura i el patrimoni com a punt de
confluència de la UB amb la societat.
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Compromís mediambiental

On som?

Hem dut a terme diverses actuacions en l’àmbit de les polítiques
mediambientals: en relació a la mobilitat, la recollida i el tractament de
residus, hem presentat una primera proposta de projecte Plàstic Zero UB
per a l’eliminació del plàstic d’un sol ús; en relació a les actuacions
encaminades a reduir emissions contaminants, hem elaborat l’inventari
d’emissions de l’any 2018 en el marc del Programa d’Acords Voluntaris
de reducció d’emissions de CO2 de la Generalitat de Catalunya, i hem fet
la campanya d’estalvi d’energia “Desconnecta’ls, desconnecta” amb
l’objectiu d’aconseguir reduir les emissions de diòxid de carboni
associades al consum d’energia. En aquest sentit, destaca el control dels
consums energètics i d’aigua per detectar els eventuals desviaments
dels consums previstos, de manera que puguem corregir amb la major
celeritat possible les eventuals avaries o problemes. Així mateix, des de
la UB es proposa a les empreses de serveis externs accions de millora,
tant per mitjà dels contractes de manteniment com en actuacions
directes (per exemple, l’ús de determinats productes de neteja o la
gestió de residus dels serveis de neteja i manteniment). A més,
pràcticament totes les inversions que es fan en temes de climatització i
d’electricitat suposen una millora pel que fa al medi ambient, ja que amb
els nous equips millorem rendiments que incideixen en la reducció dels
consums. En relació amb els subministraments d'electricitat i gas, cal dir
que la contractació es gestiona amb coordinació del CSUC a lliure
mercat i es tracta d'obtenir els preus més òptims possibles, i en el cas
d'electricitat l'energia contractada és amb certificació d'origen 100 %
renovable. En aquest mandat podem destacar els treballs per a la
detecció, el control i l’eliminació, quan ha estat possible, de la presència
d’asbest en els edificis de la UB, singularment en els edificis Margalef, de
la Facultat de Biologia, i de la Facultat d’Economia i Empresa, a l’av.
Diagonal, 690

En l’àmbit de la docència s’han tutoritzat projectes d’aprenentatge servei
vinculats al grau de Ciències Ambientals. S’ha col·laborat en l’enquesta
de sostenibilitat ambiental del projecte UNIECO, s’han fet els primers
passos pera la creació d’un consell assessor en temes de canvi climàtic
format per professors de reconegut prestigi de la UB; ens hem adherit a
la International Universities Climate Alliance, s’ha donat suport a la
participació de la UB en la Newsletter del Grup de Coimbra, s’ha impulsat
l’elaboració de TFG sobre temes mediambientals vinculats a graus de la
Facultat de Biologia i del grau de Ciències del Mar.
En l’àmbit de la seguretat, des de 2017, hem establert una nova partida
en el pressupost d’inversions per a seguretat dels edificis, d’uns 800 mil
euros anuals.
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Cap a on anem? Objectius i accions

Caldrà identificar les mesures i les accions que s’han de dur a terme per
a la implementació de les metes i les accions previstes en l’àmbit de
“compromís mediambiental” que figuren en l’Agenda 2030 de
desenvolupament sostenible aprovada pel Consell de Govern (de juny
2020). Caldrà fer-ne partícep tota la comunitat UB per mitjà de jornades
informatives i de treball, i amb l’oferta de cursos juntament amb l’IDP-
ICE. Hem de continuar sensibilitzant la comunitat UB de la importància
de reduir els consums d’aigua i energia.

Igualment, hem de continuar treballant per millorar l’eficiència
energètica dels nostres edificis i integrar-hi les energies renovables.
Hem d’aconseguir que els edificis de la UB siguin sostenibles i no
continguin elements perillosos per a la salut o el medi ambient. Així
mateix, cal seguir invertint en la seguretat. Hem de continuar treballant
per reduir la quantitat i la perillositat dels residus que es generen a la UB.

Hem d’aconseguir disminuir l’ús del plàstic amb mesures dissenyades
pel grup de treball anomenat “plàstic zero”. L’objectiu és aconseguir tenir
espais lliures de plàstic d’un sol ús. La reducció de les emissions de CO2

ha de continuar sent un dels compromisos de la UB, amb aliances amb
altres institucions, tant a nivell local com internacional. Hem de seguir
reduint l’impacte ambiental de l’activitat universitària. Hem de continuar
treballant per augmentar les zones verdes de la UB i seguir fomentant
una mobilitat sostenible entre d’altres, donant suport a l’ús de vehicles
elèctrics tot instal·lant punts de càrrega als centres. Hem d’impulsar
tant la docència com la recerca i la transferència de coneixement en tots
aquells aspectes relacionats en el medi ambient.

En quatre anys hem...

Iniciat el Projecte Plàstic Zero.

Reforçat la inversió en seguretat, amb afectacions parcials a la
millora del medi ambient.

Desenvolupat accions d’estalvi energètic que beneficien el medi
ambient.

Donat suport a empreses externes per usar productes
respectuosos amb el medi ambient.

Desenvolupat accions docents de conscienciació amb el medi
ambient.

+ Més info.

https://joanelias.cat/wp-content/uploads/El-que-hem-aconseguit-aquests-4-anys.pdf
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Accions

▪ Millorar l’eficiència de consums energètics i altres consums derivats
de la implementació de tecnologies, mitjançant accions
racionalitzadores i d’estalvi.

▪ Seguir millorant l’ús eficient de l’aigua en tots els edificis de la
Universitat.

▪ Millorar l’eficiència energètica dels edificis i integrar-hi les energies
renovables.

▪ Continuar amb les campanyes i accions de conscienciació d’estalvi
energètic a tota la comunitat universitària.

▪ Seguir reduint l’impacte ambiental de l’activitat universitària.

▪ Aconseguir que els edificis de la UB siguin sostenibles, dissenyar-
los o adequar-los perquè compleixin les exigències estructurals i
d’activitat establertes per la normativa aplicable en cada moment.

▪ Potenciar i afavorir l’accés universal a les zones verdes de la UB.

▪ Promoure la mobilitat sostenible de tota la comunitat universitària.

▪ Promoure la compra verda i el consum responsable dins l’àmbit de la
comunitat universitària.

▪ Aconseguir espais lliures de plàstic d’un sol ús.

▪ Reduir la quantitat i la perillositat dels residus.

Objectiu 9

Fomentar el consum responsable.

Accions

▪ Realitzar una auditoria en matèria de seguretat estructural.

▪ Mantenir i millorar, si és possible, el pla d’inversions iniciat al 2017
relacionat amb la seguretat dels edificis.

Objectiu 10

Millorar la seguretat i accessibilitat dels edificis i
progressar cap a infraestructures adaptades a les noves
tecnologies.
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Accions

▪ Establir protocols de detecció de fuites i/o consums excessius, per
tal de poder actuar amb la major brevetat per corregir-los.

▪ Incentivar la reducció del consum derivada de la gestió ordinària, i
Repercutir en el propi centre, en bona mesura, l’estalvi
produït.

▪ Completar les certificacions energètiques dels edificis de la UB, i
determinar les millores possibles per reduir el consum d’energia,
com millorar els aïllaments de les façanes o la gestió eficient de les
instal·lacions.

▪ Consolidar la compra d’energies netes.

Objectiu 11

Progressar en l’estalvi d’energia.

▪ Identificar i prioritzar les actuacions per garantir el màxim nivell
d’accessibilita que, en el cas dels espaiss docents, hauria de ser el
100 %.

▪ Identificar les necessitats reals d’adaptació, mitjançant consultes als
diferents centres.

▪ Fer accions de transformació dels espais (per exemple, adaptar el
mobiliari a aquestes noves eines, en ergonomia, endolls, etc.), així
com culminar l’adaptació digital, per poder fer docència en línia.

▪ Generar, en zones comunes, nous espais de treball i relació, amb la
dotació d’equipament i infraestructuress.

Veg. objectiu 5 de Transformació digital i comunicació
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Veg. objectiu 1 de Recerca, transferència i doctorat

Accions

▪ Incentivar la inclusió en els plans docents de la mirada
mediambiental.

▪ Potenciar els premis a TFG i TFM sobre temes mediambientals.

▪ Estudiar la possibilitat d’assignatures campus sobre temes
mediambientals.

▪ Seguir potenciant l’ApS en assignatures i cursos sobre temes
mediambientals.

▪ Fomentar la recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit del
medi ambient.

▪ Participar activament en la implementació del Màster “Reptes
Globals i Sostenibilitat” dins del marc de l’aliança CHARM-EU.

Objectiu 12

Impuls de la docència, la recerca i la transferència en
aspectes mediambientals.
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Infraestructures generals

La nostra universitat necessita disposar d’infraestructures de qualitat
per continuar mantenint la seva posició de lideratge en el futur. Per això,
fruit de l’anàlisi de les necessitats actuals i d’un futur immediat,
presentem un seguit de projectes que, en l’horitzó temporal del 2030,
haurien d’estar planificats, en desenvolupament o finalitzats, segons el
cas. Es tracta de projectes ambiciosos però realistes, tenint en compte,
dins de les limitacions pressupostàries existents, increments
possibilistes de PIU i d’ingressos. Aquests projectes, per poder assolir-
los, requereixen no només la implicació dels successius equips rectorals,
deganals i de tota la comunitat en general, sinó també el suport de les
diferents administracions i aliances amb institucions.

De manera transversal, al conjunt de facultats cal prosseguir la inversió
iniciada en mitjans audiovisuals, per atendre la docència no presencial i
futures necessitats tecnològiques, així com les inversions en la
seguretat dels centres iniciades el 2017.
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Consolidar el projecte de la Clínica Psicològica, que ha de ser un referent
en recerca, pràctica docent i atenció psicològica, així com una potent
inversió a l’edifici Teatre vinculada amb les neurociències, conjuntament
amb la Diputació de Barcelona i altres agents interessats, per ser referent
en aquest àmbit (veg. Projectes NEXTGeneration). Millorar les
instal·lacions de la facultat de Psicologia i d’Educació. En relació a
aquesta segona, cal una expansió d’espais vinculada al trasllat dels
estudis de Treball Social a una nova instal·lació (a Barcelona i, si no és
possible, a l’entorn metropolità), així com una adequació dels accessos.
D’aquesta manera, els ensenyaments han de gaudir de més i millors
espais.

Acció 3. Campus Mundet

La Facultat d’Economia i Empresa ha de poder disposar d’espais i
recursos (la “torre 8”) per expandir les seves activitats relacionades amb
les activitats docents, així com els instituts i grups de recerca, i potenciar
els programes existents, com la Business School, la School of
Economics i la School of Sociology.

A la Facultat de Dret cal finalitzar la reordenació d’espais (Ilerdense,
barracons, pàrquing, jardins Gaudí), adequar el nou edifici a les
necessitats existents, i millorar la biblioteca.

Acció 2. Campus Diagonal Nord
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Continuació de les millores de les facultats d’aquest campus: seguir amb
la reforma de laboratoris a les facultats de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació i a la facultat de Química, millorar els estabularis, així com
els espais necessaris de docència, recerca i millora de la gestió a les
facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Física i Belles Arts (en aquesta
darrera cal una reforma important a edificis i accessos).

Cal aprofundir les relacions amb el CSIC, amb vista al trasllat de
determinats instituts a un possible nou edifici.

Trasllat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica al campus de
ciències de Diagonal Sud, de manera que estigui situada amb la resta de
facultats del seu àmbit i on s’integri l’àrea TIC de la Universitat.

Adequació de l’edifici del CRAI per ordenar i millorar els espais existents,
i situar les unitats que donin servei a la “finestreta única” atesa per la UB
i la FBG.

Acció 1. Campus de Diagonal Sud

95
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L’Edifici Històric ha de convertir-se en un espai que doni cabuda a la
Facultat de Filologia i Comunicació que, amb el trasllat de la Facultat de
Matemàtiques i Informàtica i amb les obres adequades, ha de guanyar
més espais per a la docència dels seus ensenyaments, millorant les
infraestructures del grau de Comunicació i Indústries Culturals, per al
Deganat, per a les unitats d’administració general i per a despatxos de
professorat. Cal adequar igualment les instal·lacions de biblioteques. A
més, l’Edifici Històric ha de ser l’espai que aculli els òrgans de govern.
Diferents unitats de gestió han d’aconseguir espais en millors
condicions, tal i com ja s’ha començat a fer.

Acció 6. Campus de l’Edifici Històric

Millora del manteniment d’infraestructura i serveis del Campus del Raval
i apostar pel projecte de Campus Arqueològic com a espai docent i
d’investigació. El fet de disposar d’un jaciment arqueològic al bell mig del
campus constitueix una magnífica oportunitat d’aprenentatge i formació
pràctica per als estudiants, però ens dota també d’un espai de recerca
científica i de dinamització cultural i patrimonial de primer nivell, no
només per a la comunitat universitària sinó també per a la ciutat. Així
mateix, cal seguir amb el manteniment d’infraestructures a les dues
facultats afectades: Filosofia i Geografia i Història.

Acció 7. Campus del Raval
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Pel que fa a les iniciatives exclusivament UB, consolidar el projecte per
dotar el Campus d’un nou Hospital Odontològic dins del nou pla existent
per a l’Hospital de Bellvitge, on també caldrà traslladar les noves
instal·lacions de l’Hospital Podològic. A la facultat de Medicina i Ciències
de la Salut, cal dotar-la d’un nou estabulari per a recerca i finalitzar
l’ampliació de l’aulari.

En el marc del projecte global de remodelació del Campus de Bellvitge la
UB presenta diverses iniciatives susceptibles de rebre finançament del
Programa Europeu de Recuperació (veg. Projectes NEXGenerationEU).

Acció 5. Campus Bellvitge

Finalització dels espais de la “zona 8” de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut per permetre un salt qualitatiu en docència i recerca.
Així mateix, cal assolir acords amb la Diputació de Barcelona que
permetin la necessària expansió de la Facultat a l’Escola Industrial.

Acció 4. Campus Clínic
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Forta inversió als espais del Servei d’Esports de la UB a l’av. Diagonal per
tenir unes instal·lacions adequades als temps que vivim, de la mà d’algun
soci públic o privat que pugui afrontar les inversions requerides.

Treball conjunt amb la Fundació Montcelimar per estendre els espais
dedicats a Esports més enllà de la Diagonal i adaptació d’espais a la UB
per apropar els serveis a les persones.

Acció 12. Esports UB

Expansió de la UB a Can Tiana (al districte 22@) per fomentar els estudis
de formació continua, conjuntament amb la Fundació IL3.

Acció 11. Formació contínua
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Revitalització d’aquest Campus tant organitzativament com en
inversions.

Suport a les necessitats tecnològiques requerides pels ensenyaments
vinculats a la Comunicació Audiovisual.

Acció 10. Campus de Sants

Finalització de les instal·lacions en construcció per convertir aquest
campus en un pol d’atracció d’estudiants, grups de recerca i empreses de
l’àmbit de la nutrició. Una futura Clínica Dietètica i de Nutrició ha de
contribuir a enfortir aquest campus, així com la col·laboració estreta
amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de
Barcelona, i la potenciació dels acords internacionals ja iniciats amb
universitats estrangeres.

Expansió de les arts, amb la reconstrucció de l’edifici de Can Ricart.
Volem liderar una “universitat de les arts” on tant la UB (sota l’impuls de
la Facultat de Belles Arts) com prestigiosos centres del país fomentin
significativament la recerca en l’àmbit de les arts, i la col·laboració amb
les indústries culturals, en l’entorn del Poblenou i el 22@, seguin les línies
ja traçades al llarg del present mandat. Aquest projecte s’ha inclòs dins
de la petició NEXTGenerationEU.

Acció 9. Campus Torribera

Acció 8. Campus de les Arts
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Reformes necessàries de manteniment i modernització, ja planificades,
per al Col·legi Major Penyafort-Montserrat, així com elaborar un ambiciós
projecte de viabilitat, per plantejar-lo a la Diputació de Barcelona, per al
manteniment del Col·legi Major Ramon Llull.
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Infraestructures específiques de recerca

Reptes UB

La política científica de la UB ha de ser alguna cosa més que la suma
dels projectes científics del seu personal investigador. Per aquest
motiu, cal impulsar a les activitats transversals i multidisciplinàries. El
compromís amb els ODS i el reforç de les missions dins de les
estratègies de l’espai europeu de recerca (ERA) ens indiquen quin és el
camí. Aquest camí cal fer-lo sempre sense perdre de vista un dels valors
més importants de la UB, que és el seu caràcter generalista, on tota la
recerca de qualitat té un lloc.

La UB lidera conjuntament amb la resta d’universitats que integren
CHARM-EU el projecte TORCH, que començarà a desplegar-se a partir
del dia 1 de gener de 2021. El desplegament del projecte TORCH ens
ajudarà a alinear les nostres polítiques científiques amb els ODS i les
missions de Horizon Europe. Aquest alineament implicarà establir tres
grans esferes de col·laboració multidisciplinària dins la UB en els àmbits
següents:

• Alimentació, aigua i salut global
• Governança, desigualtats i creixement econòmic sostenible
• Biodiversitat, entorn i canvi climàtic

I un àmbit horitzontal que incideixi en intel·ligència artificial i Big Data,
orientat especialment a les línies transversals anteriors. La nostra
universitat ha de saber establir un relat i una imatge propis i destacats
en aquests àmbits. Es consideren diverses accions:

• Increment de la col·laboració amb les nostres institucions
sanitàries (HCB i HCB) i amb els instituts de recerca associats
(ISGLOBAL, IDIBAPS, IDIBELL i IRSJD) en els camps de la
biomedicina, la biotecnologia, la salut global i la intel·ligència
artificial.

• Suport específic als instituts de recerca propis alineats amb els
àmbits transversals.

• Foment de les activitats dels observatoris de cara a l’impacte
social de la nostra recerca en aquests àmbits

• Promoció d’un institut de referència en l’àmbit de la
biodiversitat i la sostenibilitat.

• Participació en els fòrums internacionals de col·laboració
Ciència-Política, com per exemple el Geneva Science-Policy
Interface, i amb ONG.

Es preveu finançar aquestes accions amb recursos del PN@SC i, en part,
amb fons provinents del Programa Europeu de Recuperació.
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Parc Científic de Barcelona (PCB)

El PCB, per la seva banda, té un paper important en la UB2030. Un cop
assolida una excel·lent rendibilitat financera, amb un pla de viabilitat ben
definit i auditat, i finalment assegurada la reestructuració del deute per
les administracions, la gestió del PCB ha entrat en un règim d’estabilitat
que permet dissenyar una política a mitjà i llarg termini.

Recordem que gairebé 3000 persones treballen en el PCB, que acull un
centenar llarg d’empreses punteres en el seu camp, a més de sis
centres de recerca (instituts propis i participats) de primer nivell. El futur
del PCB passa per racionalitzar i renovar progressivament els serveis,
en col·laboració estreta amb els CCIT, i fidelitzar els seus clients amb
una política de tarifes publico/privades ajustada. Acollir spin-off o
empreses emergents o un institut públic de recerca necessàriament
requereix de mecanismes diferents, quelcom que la història del PCB ha
dificultat.

El PCB vol consolidar un potent pol de recerca biomèdic que permeti
retenir i atreure en les seves instal·lacions o en el seu entorn proper
potents centres de recerca, en col·laboració amb altres institucions com
el CSIC o CERCA. Al mateix temps, vol potenciar el seu caràcter
d’incubadora d’empreses i continuar acollint empreses que troben el
marc adient en el seu entorn privilegiat.

Entre les accions a emprendre hi figuren la creació de la Catalitzadora
d’intel·ligència artificial, que es descriu a sota; la planificació d’una
reordenació d’espais que permetin un funcionament més eficient i
personalitzat a determinats instituts de recerca; un estabulari més
competitiu, ampliat amb una secció no SPF, i el foment d’una millor
relació UB-PCB a nivell dels grups de recerca. El PCB també ha
d’incrementar i millorar la seva acció institucional respecte al sector
públic.

NEXTGenerationEU

D’altra banda, el Consell Europeu va aprovar el 21 de juliol passat la
creació d’un Programa Europeu de Recuperació, NEXTGenerationEU.
Aquest programa ha obert fa unes setmanes una crida pública de
projectes finançables, en què demanava expressions d’interès. La UB té
preparats projectes d’impacte que volen competir pels fons europeus
disponibles. Aquests són:

• Iniciativa conjunta UB-Leitat-Hospital Clínic per a la construcció
i funcionament d’un centre de recerca i transferència en
tecnologia avançada biomèdica.

• Biopol del Campus de Bellvitge, creant sinergia amb la
remodelació urbanística prevista a la zona. La UB proposa la
construcció, l’equipament i el funcionament d’un estabulari de
sistema i es preveu reserva d’espai per a la ubicació d’instituts
de recerca.
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• Creació d’un centre de referència en neurociències al Campus
Mundet, que inclouria els espais per a l’Institut de
Neurociències de la UB, centre de desenvolupament de realitat
virtual, una RMN per a activitat de recerca i altres instal·lacions
associades a la Facultat de Psicologia.

• Catalitzadora d’intel·ligència artificial al Parc Científic de
Barcelona. Ubicada a l’espai CUB, constituiria un centre de
recerca i transferència amb el rol d’incubadora per a activitats
en aquest àmbit, especialment en el camp de la biomedicina.

• Transformació de la unitat de negoci extern dels CCIT en un
centre de transferència que constitueixi una plataforma
tecnologia d’alt nivell per donar servei a les PIME catalanes.
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Íntegre, compromès i resolutiu

Diuen de mi que soc íntegre, compromès i resolutiu. Soc més d’escoltar
i de fer que de parlar. M’agrada dialogar i arribar a acords, perquè penso
que aquest és el millor camí per avançar.

Vaig néixer a Barcelona, al barri del Clot, el mes d’agost de l’any 1956.
Des de petit em vaig sentir molt atret per les matemàtiques, una
assignatura que desperta passió i desesperació a parts iguals. A l’hora
de triar una carrera ho vaig tenir clar des del primer moment:
Matemàtiques a la UB. Era l’any 1974. Des de llavors la meva vida
sempre ha estat vinculada a la UB, on vaig tenir la sort, entre altres
coses, de conèixer la meva dona, la Rosa Maria.

La nostra devoció per la ciència i pel coneixement l’hem transmesa als
nostres fills: la Maria i el Joan. Amb ells també hem compartit l’afició
per la fotografia, la muntanya, la música, entre altres.

Les meves passions: esport, fotografia, docència
i recerca

L’interès per la fotografia ve del meu pare. Recordo amb nostàlgia els
matins dels diumenges quan junts anàvem a fer fotografies pels pobles
de Catalunya. Amb cura conservo aquelles màquines que feien servir
rodet i fotòmetre.

M’encanta escoltar música clàssica i la ciència ficció, tant a les
novel·les com al cinema; la meva pel·lícula preferida per l’argument i la
banda musical és Blade Runner.

4. Equip Rectoral Sobre mí

Em sento profundament
identificat amb la
campanya “Soc pública,
soc innovadora, soc
crítica, soc ètica, soc
plural. Soc la universitat”.
I dic i seguiré dient amb
molt orgull: “Sóc UB”! Per
a mi és molt més que un
parell de paraules, és una
manera de viure i sentir la
Universitat de Barcelona.
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L’esport també forma part del meu dia a dia: faig alpinisme, esquio i
m’agrada córrer. Sempre que puc, em llevo d’hora i faig exercici abans
de començar a treballar. Els darrers anys he participat en totes les
edicions de la Unirun on, per cert, l’equip de la UB ha guanyat sempre la
cursa interuniversitària. M’agrada compartir aquests moments distesos
amb estudiants i companys de la nostra i d’altres universitats catalanes.
És una bona manera de respirar l’esperit universitari.

Gran part de la meva vida acadèmica l’he dedicada a la docència i la
recerca. Les dues vessants m’apassionen. La meva recerca s’emmarca
dins l’àlgebra commutativa i, més concretament, en l’estudi local de les
varietats algebraiques i els problemes computacionals que se’n deriven.
He estat investigador principal de diversos projectes de recerca, xarxes
nacionals i accions integrades en diversos països.

M’agrada escoltar, compartir i aprendre, i això m’ha portat a col·laborar
en diverses societats científiques. He estat membre del Comité Directiu
i editor en cap de la Reial Societat Matemàtica Espanyola, membre del
Comitè de Publicacions de la Societat Matemàtica Europea, així com
editor del Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques.

Afrontar nous reptes

Després de divuit anys a la casa, l’any 1992, obro un nou camí i m’inicio
en tasques de gestió a la UB, que també considero molt importants per
fer créixer i evolucionar la universitat pública. Sempre he cregut que un
professor universitari ha de desenvolupar la seva activitat en tres
vessants: la docència, la recerca i la política universitària.

Vaig ser cap d’estudis de la Facultat de Matemàtiques (1992-1993).
L’any 1996 m’hi vaig presentar a les eleccions de degà i vaig rebre el
suport de la majoria dels meus companys. Vaig exercir com a degà
durant sis anys (1996-2002). D’aquella acció de govern estic
especialment satisfet de la creació de l’Institut de Matemàtica de la UB
(IMUB), el programa d’excel·lència, el grau d’Informàtica, la comissió
d’enllaç entre la Facultat i els centres de secundària i, entre d’altres, la
Matefest.

Al 2006 vaig ser nomenat secretari general del Consell Interuniversitari
de Catalunya i en el període 2008-2010 vaig ser vicerector de
Professorat de la Universitat de Barcelona.

L’any 2016 vaig prendre una decisió molt important perquè sentia que
estava preparat i que volia tornar a la UB tot el que la UB m’havia donat
fins llavors: decideixo presentar-me a les eleccions a rector de la
Universitat. La suma d’un gran equip i un projecte modern i innovador
ens va permetre rebre el suport de la majoria de la comunitat UB.

Prioritzar els interessos de la nostra Universitat

Estem vivint un període molt intens, segurament dels més complexos
que ha patit la UB en els darrers anys. Aquest 2020, amb la pandèmia

4. Equip Rectoral

4. Equip Rectoral



105

de la COVID19, hem hagut de gestionar situacions difícils en tots els
nivells. Tot i les dificultats sempre hem anteposat els interessos de la
UB a qualsevol altre i ho hem fet des de l’escolta, el diàleg i el consens.
Estic especialment satisfet d’aquesta manera de fer. En alguns
moments hem hagut de prendre decisions, difícils, però liderar i
governar una universitat com la de Barcelona implica prendre decisions,
per incòmodes que siguin.

Em sento profundament identificat amb la campanya: “Soc pública, soc
innovadora, soc crítica, soc ètica, soc plural. Soc la universitat”. I dic i
seguiré dient amb molt orgull: “Soc UB”! Per a mi és molt més que un
parell de paraules, és una manera de viure i sentir la Universitat de
Barcelona.

4. Equip Rectoral

4. Equip Rectoral
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Vicerectors i vicerectores

Josep Batista (Cardona, 1964)
Vicerector de Personal Docent i Investigador

Soc llicenciat i doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Em
vaig incorporar a l’àrea de Psicologia Bàsica de la UB com a professor
titular d’universitat i actualment soc catedràtic de Psicologia Bàsica des
de 2017.

Vaig realitzar diverses estades pre i postdoctoral amb el prof.
Mackintosh a la Universitat de Cambridge (UK). Aquesta formació em va
permetre desenvolupar una línia de recerca sobre la percepció
comparada de la parla i l’aprenentatge associatiu. Al 2009 vaig ser un
dels promotors de l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta
(IR3C) i des de 2016 soc membre de l’Institut de Neurociències.

La meva activitat docent tant de grau com de màster ha estat sempre
vinculada als processos bàsics de la Psicologia de l’aprenentatge, la
motivació i l’emoció.

He tingut dos càrrecs unipersonals, Director de Departament (2006-
2013) i Degà (2013-2018). Des del 2018 soc vicerector de Personal
Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona.

4. Equip Rectoral

Albert Cirera (Barcelona, 1974)
Vicerector d'Emprenedoria, Transferència i Innovació

Vaig llicenciar-me en Física i vaig gaudir d’una beca doctoral FI per a la
realització d’una tesi doctoral en nanotecnologia dirigida per el Dr. Albert
Cornet, a l’actual Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica. Vaig
ser professor associat (2000), professor titular d’escola universitària
(2002), professor agregat (2005) i des de 2019 en soc catedràtic.

La meva carrera científica ha estat relacionada primer amb el
desenvolupament de nanotecnologies per a sensors i posteriorment
amb el desenvolupament i aplicació de tecnologies d’impressió de
dispositius electrònics. He estat director o codirector de 10 projectes
nacionals i europeus, i de 13 tesis doctorals. En 2010 vaig rebre la
distinció ICREA Acadèmia.

L’aplicabilitat dels resultats de la recerca em van portar a treballar amb la
indústria, on he col·laborat activament amb diverses empreses durant
més 20 anys; dirigint 15 projectes industrials i 4 doctorats industrials.
També he valoritzat la meva recerca a través de 6 patents i he fundat 2
spin off. Una d’aquestes va rebre el premi d’ACCiÓ. En 2008 vaig rebre el
premi Antoni Caparrós per la trajectòria en transferència de
coneixement.
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De 2013 a 2018 vaig ser coordinador del Doctorat en Nanociències, i
també membre del Comitè de Direcció de l’Institut de Nanociència i
Nanotecnologia de la UB. En 2014 vaig impulsar el Doctorat Industrial en
Materials, Nanotecnologia i Processos Industrials, que va aconseguir
sumar 14 programes de doctorat de 6 universitats catalanes amb una
vocació de creació de riquesa a partir del coneixement. Des de 2018 soc
vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació.

Bibiana Crespo (Barcelona, 1971)
Vicerectora d'Internacionalització

Em vaig llicenciar (1994) i doctorar (2000) en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona on exerceixo de professora de dibuix des del
1996 i fins a l’actualitat com a professora catedràtica (2019).

He realitzat estades com a professora visitant i impartit conferències a
nombroses universitats internacionals com la University of California-
Berkeley, la UNAM (Mèxic), Buenos Aires i la University of the West of
England on el 2007 vaig realitzar la meva estada postdoctoral i vaig ser
External Examiner d’estudis de màster durant quatre anys. Des de 2013
imparteixo la meva docència a la UB en llengua anglesa.

Amb prop d’un centenar de publicacions, la meva línia de recerca
acadèmica principal és l’anàlisi terminològic-conceptual i cronològic-
processual dels Llibres Art / Llibres d’Artista, i més recentment abordo la
seva dimensió digital en noves taxonomies com l’e-Llibre-Art i
l’Hiperllibre-Art. En el present, lidero el projecte de recerca internacional
Artistic creation of today, heritage of tomorrow in Ibero-America:
museum and archive, memory and identity; i soc membre investigador
dels projectes SGR “Art, Poesia i Educació”, i I+D+i “Poéticas liminales en
el mundo contemporáneo: creación, formación y compromiso social”.

La meva carrera es sosté en la creació artística que alimenta la meva
docència i la meva recerca. Té una dimensió internacional exposant en
mostres individuals i col·lectives, així com realitzant múltiples
residències d’artistes a Japó, Taiwan, Xina, Corea, Índia, Romania o
Hongria http://bbcrespo2.wixsite.com/bibianacrespo

Aquest 2020 vaig ser nomenada vicerectora d’Internacionalització i des
del 2017 fins aquella data vaig ser delegada del rector per a la
Internacionalització. Anteriorment, del 2006 fins el 2017 vaig estar al
càrrec de la Comissió de les Relacions Internacionals del Departament
de Dibuix.



108

Domènec Espriu (Barcelona, 1957)
Vicerector de Recerca

Em vaig llicenciar i doctorar en Física a la Universitat de Barcelona on
exerceixo com a catedràtic de física teòrica des de 1997.

Desprès de doctorar-me sota la direcció de Rolf Tarrach, vaig realitzar
estades postdoctorals a les universitats d’Oxford i Harvard i al CERN
(Laboratori Europeu de Física de Partícules) de Ginebra.

Abans de tornar a la UB vaig ser professor titular a la Universitat de
València-Estudi General. L’any 2000 vaig rebre la Distinció de la
Generalitat de Catalunya a la recerca universitària i el 2004 vaig ser
nomenat Gestor del Programa Nacional de Física de Partícules fins l’any
2007. He estat vicepresident de APPEC (Astroparticle Physics European
Committee) i he presidit el Computing Resources Scrutiny Group del
CERN del 2007 al 2012. El 2006 vaig ser un dels promotors de l’Institut
de Ciències del Cosmos. El 2104 vaig ser designat Professor Honoris
Causa de la Universitat de Sant Petersburg.

La meva carrera científica ha estat centrada en diferents aspectes de la
física teòrica i la fenomenologia de partícules, sent autor de prop de dos-
cents treballs de recerca. He estat professor visitant en diverses
institucions acadèmiques.

Des del 2016 soc vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona.

4. Equip Rectoral

Francisco Esteban (Barcelona, 1975)
Vicerector de Comunicació

Soc llicenciat en Psicopedagogia (1998), doctor en Pedagogia (2005) i
doctor en Filosofia (2016). Des de l’any 2019 soc professor agregat del
Departament de Teoria i Historia de l’Educació de la Facultat d’Educació,
i des del 2016 estic acreditat a catedràtic-recerca avançada. He sigut
becari de col·laboració, investigador postdoctoral, professor associat,
lector i agregat interí a la mateixa Universitat de Barcelona, i investigador
convidat al Center for Character and Citizenship (Missouri-Saint Louis
University), l’any 2017.

Soc membre del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM), grup
consolidat de la nostra universitat. Les meves línies d’interès son la
filosofia de la universitat i l’aprenentatge ètic a la universitat. Sobre
aquests temes tinc diverses publicacions a revistes científiques, capítols
de llibre i llibres propis i co-editats.

Actualment, la meva docència està centrada en els graus de Mestre
d’Educació Infantil i Mestre Educació Primària (doble titulació) i el de
Pedagogia, i en el màster d’Educació en valors i ciutadania. També porto
Treballs Final de Grau i de Màster, així com la direcció i co-direcció de
tesis doctorals.
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Salvador García (Viñuela, Málaga, 1958)
Vicerector d'Art, Cultura i Patrimoni

Llicenciat i doctor en Belles Arts-Conservació-Restauració soc docent en
aquest àmbit des de 1995. Primer com a professor associat i a partir de
2001 com a professor titular, he impartit aquesta matèria als alumnes
que començaven l’especialitat i ara als de grau en conservació-
restauració de béns culturals, del que he estat coordinador.

La meva trajectòria en recerca s’inicia fa més de 25 anys en el camp de
la conservació-restauració, repartida entre els materials arqueològics, la
ceràmica en context museístic i arquitectònic i diferents materials
ornamentals arquitectònics. Més endavant, la ciutat i el paisatge urbà,
els seus materials i la seva preservació, especialment la ceràmica
arquitectònica i, més concretament, la terracota han centrat la meva
d’investigació, el desenvolupament de docència específica en màsters i
la direcció de tesis doctorals. Soc membre del grup de recerca
consolidat Conservació-Restauració del Patrimoni.

He estat secretari de la Facultat, vicedegà acadèmic i de docència i degà
de la Facultat de Belles Arts.

Una etapa que va coincidir amb la implantació de l’Espai Europeu
d’Educació Superior amb la posada en marxa de tres titulacions de grau.
El grau en Belles Arts, per evolució de l’antiga llicenciatura i dues
titulacions noves, el grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
i el grau en Disseny, així com la implantació de tres màsters europeus. He
liderat durant aquest període els processos de verificació, seguiment i
acreditació d’aquestes sis titulacions.

Des de 2016 soc vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni.

4. Equip Rectoral

Respecte a la gestió, he estat director de l’Oficina de Relacions
Internacionals de l’antiga Facultat de Pedagogia (2011-2012);
coordinador del Màster Oficial en Psicopedagogia de la Universitat de
Barcelona-UNIBA (2015-2017); delegat del rector per a l’Observatori de
l’Estudiant de la UB (2017-2019); i, des del 2019, soc vicerector de
Comunicació.
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Gustavo A. Llorente (Barcelona, 1954)
Vicerector de Docència

Em vaig llicenciar en Ciències (Secció Biològiques) i doctorar en
Biologia al 1984 amb una tesi sobre Biologia i Ecologia d’anàtids al
Delta de l’Ebre. Després de ser professor ajudant, professor
col·laborador de docència i recerca, i professor associat a la Universitat
de Barcelona, vaig guanyar la plaça de professor titular al 1989.

La meva recerca principalment està centrada en ecologia evolutiva,
plasticitat fenotípica, filogènia i conservació tant d’amfibis com de
rèptils. He participat en nombrosos projectes de recerca sobre ecologia
i conservació tant a Europa com a Pakistan a la Xina i al Brasil, entre
altres, sent autor de més de 200 publicacions científiques.

La meva tasca docent ha estat centrada en assignatures de Zoologia
sempre sota la perspectiva, evolutiva encara que he participat en un
ventall divers d’assignatures de llicenciatura i de grau i màster, algunes
en col·laboració amb altres departaments de la Facultat de Biologia
com Evolució, Biologia de Poblacions i Desenvolupament Embrionari,
entre d’altres, formant part de l’equip docent. Estic implicat en projectes
de millora i innovació docent implementant metodologies actives com
ABP i classe inversa en diferents assignatures i participant activament
en el disseny i desenvolupament de la mecànica i estructura del Treball
FI de Grau.

L’activitat docent i investigadora ha estat complementada per la meva
dedicació a la gestió com a vicedegà de l’Àrea Acadèmica (2008-2015) i
degà (2015-2018) de la Facultat de Biologia. Des del setembre passat
soc vicerector de Docència.

4. Equip Rectoral

Rosina Moreno (Barcelona, 1971)
Vicerectora de Doctorat i Promoció de la Recerca

Vaig llicenciar-me en Ciències Econòmiques i Empresarials i, després de
gaudir d’una beca predoctoral de la Generalitat de Catalunya, em vaig
doctorar amb una tesi que analitzava els efectes de les infraestructures
en el creixement econòmic regional. La meva formació la vaig
complementar amb diverses estades tan pre- com postdoctorals (West
Virginia University, Texas University at Dallas, Università di Cagliari). Una
vegada defensada la tesi, vaig ocupar una plaça d’ajudant,
posteriorment de Titular d’Universitat i al 2009 vaig aconseguir la
càtedra d’Economia Aplicada.

He desenvolupat la meva tasca docent en el si del departament
d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada, impartint classe tant
de grau com de màster en les diferents assignatures d’Econometria i he
dirigit nombrosos TFG, TFM i tesis doctorals. Formo part del grup
d’innovació docent GIDEP per tal de proporcionar a la docència de
l’Econometria una vessant pràctica ben fonamentada.
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Mercè Puig (La Seu d’Urgell, 1965)
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat

Després de llicenciar-me en Filologia clàssica per la Universitat de
Barcelona, vaig gaudir d’una beca predoctoral que em va permetre
doctorar-me en Filologia clàssica amb una tesi sobre poesia misògina
llatina a l’edat mitjana (1995), dirigida pel Prof. Quetglas. Havent sigut
professora ajudant a la UAB (1992-1996), vaig tornar a la Universitat de
Barcelona on vaig ser professora associada i professora ajudant fins al
2001, quan vaig guanyar la plaça de professora titular al Departament
de Filologia Llatina.

He dedicat la meva recerca a diversos camps com ara la literatura
llatina misògina, la cosmètica medieval, la gestualitat a la Roma antiga
i, actualment, formo part de l’equip del Glossarium Mediae Latinitatis
Cataloniae (UB-CSIC), que estudia el llatí del territori lingüístic del català
entre els segles IX i XII i on dirigeixo un projecte de recerca. Soc
membre de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM).
Vaig ser promotora i vaig coordinar, del 2007 al 2017, el màster Cultures
medievals, on imparteixo una assignatura de literatura llatina medieval.
Quan m’és possible, m’agrada combinar aquesta docència de màster
amb grups de primer del grau de Filologia clàssica. M’he interessat
igualment per la innovació docent, que he desenvolupat dins del grup
reconegut Hesperia Latina.

En l’àmbit de la gestió universitària, he estat coordinadora de titulacions
(2000- 2004), cap d’estudis (2004-2008) i vicedegana acadèmica (2008-
2016) de la Facultat de Filologia, i també delegada del rector per política
lingüística (2017) i vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística (2017-
2020) de la Universitat de Barcelona. Des del setembre passat soc
vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat.

4. Equip Rectoral

La meva recerca intenta analitzar els principals motors del creixement
econòmic, des de les infraestructures, passant pel capital humà i
actualment la innovació. En concret, en l’actualitat estic estudiant els
processos de difusió del coneixement a nivell regional amb especial
èmfasi en els determinants de la generació d’innovacions verdes. La
meva recerca s’ha vist beneficiada pel fet de formar part del grup de
recerca d’Anàlisi Quantitativa Regional (AQR), del qual vaig ser directora
entre el 2017 i el 2019, i pels diferents co-autors internacionals amb qui
he pogut desenvolupar la meva trajectòria investigadora. El 2014 vaig
rebre el premi ICREA Acadèmia.
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Oriol Pujol (Barcelona, 1974)
Vicerector de Transformació Digital

Després d’obtenir el títol d’Enginyer de Telecomunicacions per la UPC,
em doctoro en Enginyeria Informàtica a la UAB l’any 2004 amb un
treball sobre models deformables i aprenentatge automàtic en imatge
mèdica. L’any 2005 entro a formar part del Departament de Matemàtica
Aplicada i Anàlisi de la UB on guanyo la plaça de professor titular. La
meva activitat docent ha estat molt variada però m’he especialitzat en
metodologies àgils de gestió de projectes i aprenentatge automàtic.
A nivell de càrrecs de gestió acadèmica, he estat cap d’estudis del grau
d’Enginyeria Informàtica; director del postgrau de Ciència de Dades i Big
Data; i coordinador del màster oficial de Fonaments de Ciència de
Dades.

La meva recerca es focalitza en els aspectes fundacionals de
l’aprenentatge automàtic i en l’exploració de tècniques d’intel·ligència
artificial no convencionals. M’interessa la connexió formal de
l’aprenentatge automàtic amb les diferents branques de les
matemàtiques i de la filosofia de la ment. He estat coordinador del grup
de recerca consolidat de Visió i Aprenentatge Computacional. La meva
activitat científica m’ha portat a publicar més de cent cinquanta articles
en àrees d’aprenentatge automàtic, visió per computador i les seves
aplicacions. Tinc més de vint anys d’experiència en transferència
tecnològica en projectes d’analítica avançada de dades en camps com
finances, salut, imatge mèdica, màrqueting, entre d’altres. El meu
objectiu de recerca actual és entendre el procés humà de presa de
decisions i la seva transposició en algorismes computacionals
autònoms d’intel·ligència artificial.

Actualment serveixo a la Universitat de Barcelona com a vicerector de
Transformació Digital des del desembre del 2016.

4. Equip Rectoral

Pilar Rivas (Sant Vicenç dels Horts 1968)
Vicerectora d'Igualtat

He estat becària de FPI de 1994-1997, professora associada,
professora titular interina fins 2002, professora titular d’universitat des
de 2002 a 2019 i, des de 2019, catedràtica de Dret del Treball i de la
Seguretat social.

He coordinat el Màster en Advocacia de 2015 fins el 2018, en què em
vaig incorporar a la Unitat d’igualtat com a directora, des de la
presidència de la comissió d’igualtat de la Facultat, on vaig ingressar
l’any 2014 i que vaig presidir des de 2015.

He dut a terme activitat docent, de recerca i de transferència
relacionada amb el gènere i la igualtat en el mon del treball
principalment: es tracta d’una línia de recerca principal, projectada en
diverses publicacions monogràfiques, obres col·lectives i articles, així
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Maria Soler (Abrera, 1977)
Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística

Soc llicenciada i doctora en Història per la Universitat de Barcelona. He
estat becària predoctoral (2000-2003), professora associada (2004-
2014) i lectora (2014-2019), fins a guanyar una plaça de professora
agregada (2019) a la Facultat de Geografia i Història.

Estudio l’alimentació, la comercialització rural i el paisatge a l’Edat
Mitjana, utilitzant fonts escrites i arqueològiques, i fent ús dels GIS.
Actualment sóc investigadora principal de l’equip espanyol del projecte
europeu “Franciscan Landscapes: The Observance between Italy,
Portugal and Spain” (programa Horizon 2020), i del projecte “Castells,
monestirs i palaus. Poder, territori i paisatge” (Generalitat de Catalunya),
on dirigeixo les excavacions arqueològiques al Monestir femení
hospitaler d’Alguaire (El Segrià) i al Palau Reial de Valldaura (Vallès
Occidental). Sóc membre de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals
(IRCVM) i del SGR-MAHPA, i he realitzat estades de recerca a diverses
universitats italianes i al ISSM-CNR de Nàpols.

Pel que fa a la docència, he impartit assignatures de temàtica medieval
als graus d’Història, d’Arqueologia i al màster interfacultatiu de Cultures
Medievals. Sóc membre del grup d’innovació docent consolidat
[contra]TAEDIUM, a través del qual he coordinat i participat en diversos
projectes relacionats amb l’avaluació per competències dels estudiants.
La meva experiència de gestió en l’àmbit municipal i regional m’ha estat
útil en l’exercici de diverses responsabilitats. He estat secretària
acadèmica del Departament i posterior Secció d’Història Medieval,
Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica, i del Doctorat en Cultures
Medievals. Actualment coordino el doble grau d’Arqueologia i Història, i
des del mes de setembre soc vicerectora d’Estudiants i Política
Lingüística de la nostra universitat.

4. Equip Rectoral

com ponències a congressos i jornades, nacionals i internacionals i
direcció de tesis doctorals (en matèria de discriminació), sobre
assetjament, violència de gènere, maternitat, discriminació i perspectiva
de gènere a la relació de treball i en la Seguretat Social. Junt amb la
fundació de la Societat Espanyola de Fibromiàlgia i Fatiga crònica, on
aporto la perspectiva jurídica en la malaltia crònica que afecta
principalment les dones en el càrrec de vicesecretària, i de la qual
sorgeix la Plataforma “Dona i Salut” constituïda l’any 2020, també
d’àmbit estatal, de la qual soc la vicepresidenta, en el camp de la
transferència social. També he exercit com a magistrada suplent de la
sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 1999 a
2009.

Actualment soc delegada del rector per a la direcció de la Unitat
d’Igualtat, que dirigeixo des de maig de 2018.
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Maite Vilalta (Manlleu, 1962)
Vicerectora de Relacions Institucionals i Direcció Estratègica

Em vaig llicenciar i doctorar en Ciències Econòmiques i Empresarials a
la Universitat de Barcelona. Vaig compaginar els estudis treballant en el
Centre d’Estudis i Planificació, dirigit aleshores pel Dr. Josep M. Bricall.
Acabada la llicenciatura, vaig treballar a la Conselleria d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, primer com a col·laboradora
tècnica i després com a funcionària (1985-1988). El meu primer
contacte amb la docència universitària, va ser als Estudis Universitaris
de Vic .

A l’octubre del 1992 vaig entrar com professora ajudant del
Departament d’Hisenda Pública, Economia Política i Dret Financer i
Tributari de la Universitat de Barcelona. L’any 1997 guanyava la plaça de
professora Titular d’aquesta Universitat. Imparteixo la meva docència,
fonamentalment, en l’ensenyament d’Economia. Coordino el Master de
Gestió Pública (UAB-UB-UPF) i co-dirigeixo el Master d’Hisenda
Autonòmica i Local (UB).

Soc autora d’estudis i publicacions sobre el federalisme fiscal i la
problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals. He estat membre
de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat i del Comitè
d’Experts nomenat per la Generalitat de Catalunya pel càlcul de les
balances fiscals. He realitzat estudis per diferents governs i ens locals.
Formo part de consells assessors com el de Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya o el de la Fundació Catalunya-Europa. L’any
2013 vaig fer una estada a la Facultat d’Economia de McGill University
(Montreal). Soc membre de l’Institut d’Economia de Barcelona.
He exercit diversos càrrecs de gestió a la UB: secretària del meu
departament, secretària acadèmica de la Facultat d’Economia i
Empresa, vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa, delegada del
rector per a l’acció social, vicerectora d’Igualtat i Acció Social, i
secretària general.
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Secretaria General

M. Teresa Vadrí (El Pla de Santa Maria, 1967)
Secretaria General

Llicenciada en Dret al 1990 per la Universitat de Barcelona vaig obtenir
el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Doctora en Dret amb Menció de
Doctor Europeu, he realitzat diverses estades d’investigació a
l’Universitat de Paris I i II i de Limoges (CRIDEAU), obtenint un contracte
d’investigació de l’European Public Law Center dins el Programa
Aristóteles (Comissió UE).

Professora Titular de Dret Administratiu des de 2003, les meves línies
d’investigació s’han centrat en el Dret ambiental, l’ordenació del territori
i el paisatge, entre altres. He estat IP2 en un Projecte interdisciplinari en
matèria de paisatge i, recentment, m’he incorporat al GRC – Grup de
Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM). Soc membre de l’Observatorio
de políticas ambientales. La meva activitat docent ha sigut diversa,
impartint assignatures en diversos graus i màsters a diferents facultats
de la UB.

En l’àmbit de la gestió universitària vaig formar part de l’equip de govern
de la Facultat de Dret (2008-2012), com adjunta al vicedeganat
d’ordenació acadèmica i com a directora de l’Escola de postgrau de la
Facultat. Amb posterioritat vaig acceptar un encàrrec de funcions com
assessora de l’Escola de doctorat i per coordinar la nova oferta pròpia a
l’Agència de postgrau. He sigut membre de diferents comissions
promotores, durant el procés de implantació del EEES, i soc membre de
diversos consells d’estudis. En els darrers mesos acompleixo un
encàrrec de funcions per a l’assessorament en relació amb el marc
jurídic i la transparència a la Universitat de Barcelona.
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Gerent
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Oriol Escardíbul (Barcelona, 1970)
Gerent

Soc llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials, i doctor en
Economia per la Universitat de Barcelona. A més he cursat el postgrau en
Economia i gestió de la hisenda autonòmica i local (UB) i el màster en
Relacions laborals (University of Warwick).

Vaig entrar a la Universitat de Barcelona com a professor ajudant el 1994
i he estat TEU i posteriorment TU. El meu àmbit acadèmic de recerca
principal és l’Economia de l’educació, si bé m’he interessat també per
l’Economia de la cultura i l’Avaluació de polítiques públiques. He format
part de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), del Grup interdisciplinar
de polítiques educatives (GIPE) i de la Xarxa de Referència en Economia
Aplicada (XREAP). He participat en més de 100 publicacions (entre
articles, capítols de llibres i llibres) i en diferents programes nacionals i
internacionals de recerca, havent dirigit un projecte finançat pel
Recercaixa. M’han convidat com a professor visitant en diverses
institucions acadèmiques, com la University of Cambridge.

En docència he combinat l’ensenyament d’assignatures d’Economia
Política i Hisenda Pública a diversos graus de la Facultat de Dret amb
l’ensenyament de l’Economia de l’Educació al màster en Economia.
Durant el període 2014-2018 he estat director del Grup d’innovació
docent en Economia per als ensenyaments de Dret (GIDED), i he dirigit i
participat en diversos projectes d’innovació docent.

En gestió, he estat president de la Asociación de economía de
l’educación (2016-2018), secretari del Departament d’Economia Pública
(2009-2013), vicerector d’Economia (2016-2018) i, des d’abril de 2018,
soc el gerent de la Universitat de Barcelona.
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M. Dolors Baena (Barcelona, 1966)
Cap del Gabinet del Rectorat

Em vaig llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials, branca
economia general, a la Universitat de Barcelona, i he realitzat estudis de
doctorat en Economia Internacional i en Geografia Humana a la UB, i en
Anàlisi Econòmica a la UAB.

He desenvolupat tota la meva trajectòria professional en el sector públic;
inicialment en l’àmbit de la gestió tributària a la Diputació de Barcelona,
seguida d’un breu pas per la docència universitària com a professora
associada a la UAB, i gairebé tres dècades a la Universitat de Barcelona
com a personal tècnic. Des de la meva incorporació a la UB l’any 1991,
he realitzat tasques vinculades a la planificació, la programació, l’anàlisi
i el tractament de dades així com l’elaboració d’estudis i informes per
facilitar la presa de decisions dels òrgans de govern de la universitat.

He participat en projectes impulsats per diferents organismes i
institucions com ara el disseny del sistema d’informació Uneix des de la
Secretaria d’Universitats i Recerca. També he estat membre de diverses
comissions tècniques d’AQU Catalunya, CRUE, ANECA, ACUP o la
Fundación CYD, sobre sistemes d’indicadors, disseny d’estudis,
instruments d’enquestes, models de finançament o manuals d’avaluació
de la docència universitària.

Des de fa 20 anys, col·laboro en el Pla de formació del PAS amb la
impartició de cursos sobre elaboració d’informes, memòries i indicadors
de gestió.

Des de l’any 2000 he estat responsable del Gabinet Tècnic del Rectorat i
des de l’abril del 2019 faig les funcions de cap del Gabinet del rectorat.

Cap de Gabinet
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Mònica Baró (Barcelona, 1958)
Centres adscrits

Em vaig llicenciar en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i
també vaig cursar la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació a
la llavors Escola de Bibliologia. Amb la integració de l’Escola
Universitària Jordi Rubió i Balaguer, a la Universitat de Barcelona, el
1997, vaig esdevenir-ne professora associada i, a partir de 2001,
professora titular d’Escola Universitària. Més tard, al 2006, en vaig ser
professora titular. He estat promotora i coordino, des de 2008, el Màster
Interuniversitari de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura, que
impartim conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

La meva dedicació docent se centra essencialment en el grau
d’Informació i Documentació Digital, a l’assignatura d’Història del
Patrimoni Documental, i en el màster de Biblioteques Escolars i
Promoció de la Lectura, a l’assignatura Biblioteques Escolars. Així
mateix, col·laboro en diverses assignatures del Màster de Biblioteques i
Col·leccions Patrimonials i en alguns dels cursos de postgrau de la
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

Actualment, formo part del Grup Exemplar d’Estudis del Patrimoni
Bibliogràfic i Documental i soc membre del Grup de Recerca consolidat
BIBES sobre Biblioteques, Educació i Societat i del Centre de Recerca
Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). En l’actualitat, codirigeixo el
projecte de recerca Saberes conectados: redes de venta y circulación
de impresos en España y Latinoamérica.

En tots aquests anys, he estat cap d’estudis de la diplomatura (1988-
1991), secretària acadèmica (1998-2000), secretària de Departament
(2000-2005) i directora de Departament (2005-2008). També he estat
vicedegana d’economia i equipaments (2012-2018) i, actualment, soc
delegada del rector en els centres adscrits ESCAC, CETT-UB, ESRP,
ENTI-UB, Campus Docent Sant Joan de Déu, ESCODI i INEFC.

Inés Fernàndez (Washington DC (EUA), 1971)
Transferència de coneixement

Vaig iniciar els meus estudis de Química a Uruguay i els vaig acabar a la
Universitat de Barcelona (1997), on vaig realitzar la tesi doctoral en el
grup Diopma, dirigit pel Dr. F. Espiell, en un projecte amb empresa
(2000). Vaig continuar com a investigadora postdoctoral en el grup i em
vaig iniciar en la docència com a professora associada (2001),
professora agregada (2006) i des del 2020 soc catedràtica.

La meva carrera científica ha estat relacionada amb el
desenvolupament i caracterització de materials, primer en el
desenvolupament de càrregues en formulacions termoplàstiques a

Delegats i delegades
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partir de subproductes, i posteriorment amb el desenvolupament i
aplicació de materials per a tecnologies d’emmagatzematge d’energia
tèrmica. He estat directora o codirectora de 14 projectes competitius
nacionals i europeus, i de 10 tesis doctorals.

Des de l’inici del doctorat treballo amb la indústria, i col·laborant amb
diverses empreses he dirigit 16 projectes industrials i, actualment, estic
dirigint 2 doctorats industrials. Per tal de valoritzar la recerca, soc
coinventora de 13 patents. En 2009 i 2018 vaig rebre el premi Antoni
Caparrós al millor projecte en transferència de tecnologia. Actualment
soc la directora de Diopma, uns del 7 grups amb acreditació TECNIO de
la UB.

Vaig ser cap d’estudis de la titulació compartida amb la UPC
d’Enginyeria de Materials i posteriorment del grau en Enginyeria de
Materials (2006-2018). Des de 2018 soc delegada del rector per a la
transferència de coneixement.

Aurèlia Mañé (Barcelona, 1966)
Mobilitat i programes internacionals

Em vaig llicenciar (1990) i doctorar (1997) en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la Universitat de Barcelona. Màster en Relacions
Internacionals (2000) per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Exerceixo de professora de política econòmica des del 1996.

He realitzat estades predoctorals al CEMAT -AIMS (Tuníssia), ROSES
(Université Paris 1) i London Business School, a més de ser professora
visitant a la Universitat de los Andes, a la de Denver i Visiting Fellow a la
George Washington University. Des del 2014, soc Honorary Researcher
Fellow de la School of History de la University of East Anglia (UK). Des
del 2018-2019 imparteixo docència en un Erasmus Mundus Joint
Master Degree a la Universitat de Göttingen.

Les meves principals línies de recerca son l’Economia Política de
l’Energia i la recerca en la història de la disciplina acadèmica de la
política econòmica. Ambdues es plasmen en la docència, creant
d’assignatures en el Màster en Internacionalització de la UB i en el
GLOCAL. Compto amb més d’un centenar de publicacions i participació
en projectes i grups de recerca competitius, com, enguany, SGR
Economic History and Development. En l’àmbit de la transferència,
destacaria la creació i direcció de l’Observatori d’Àsia Central de Casa
Àsia (2009-2012).

Al 2017 vaig ser nomenada delegada del rector per a Mobilitat i
Programes Internacionals. Del 2007 fins el 2009 vaig ser secretaria
acadèmica i responsable de relacions internacionals de la Facultat
d’Economia i Empresa. També, he estat la coordinadora de seu Pla
d’Acció Tutorial (2005-2007) i membre de la Comissió d’Igualtat (2015-
2017).
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Maria Palacín (Barcelona, 1966)
Afers de comunicació i interacció social

Llicenciada i doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, i
Màster en Anàlisis i Conducció de Grups de la mateixa Universitat.
Incorporació a l´àrea de Psicologia Social de la UB com professora
associada el 1992, contractada com a Titular interina l’any 2000 i,
finalment, professora Titular d´Universitat des del 2003.

Realització d’estades com a convidada en diferents universitats:
Universitat de Costa Rica, Universitat de PortoAlegre, Universitat
Nacional de Costa Rica, Escuela Almirante Padilla (Colombia) i
docència en programes oficials a universitats estatals Miguel
Hernández, UdL, Sevilla, etc.

Direcció del Màster en Autolideratge i Conducció de Grups de la
Universitat de Barcelona amb més de 30 anys.
Transferència de coneixement sobre la temàtica de Grups i Lideratge en
institucions privades i públiques, Productora Gestmusic, Radio
Emocions, Sorigué, Hospital de Sant Pau, FEDER, etc.

Creació del programa de Grups de Suport (CIberFeder), des del 2003 i
fins l´actualitat, a FEDER (Federación de Enfermedades Raras).
La meva especialitat és la teoria i intervenció grupal, tècniques grupals,
treball en equip i habilitats per a la conducció de grups i lideratge.
En gestió, membre de consell d´estudis, secretària acadèmica de la
facultat de Psiclogia del 2013 al 2018 i delegada del rector en Afers de
comunicació i interacció social des de 2017 i fins l´actualitat.

Presidenta de la “Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de
Grupos” del 2013 fins el 2017.

Marta Pérez (Barcelona, 1957)
Sostenibilitat

Em vaig llicenciar en Biologia a l’any 1981 a la Universitat de Barcelona.
Després vaig realitzar el doctorat en Ecologia marina al departament
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona que vaig acabar a l’any 1998.
Aquest mateix any vaig obtenir una plaça de professora titular interina
al mateix departament i en l’any 2004 vaig guanyar l’oposició a
professora titular. Actualment imparteixo la meva docència en tres
graus: Biologia, Ciències Ambientals i Ciències de la Mar i dos màsters:
Oceanografia i Gestió del medi marí i Ecologia, Gestió i Restauració del
medi natural, principalment en temes relacionats amb l’ecologia marina
i la gestió integrada marina. Part de la meva dedicació docent està
orientada a la direcció de TFG i TFM. També he dirigit 7 tesis doctorals.

He participat i/o dirigit nombrosos projectes d’investigació competitius,
i he publicat més de 60 articles científics en revistes d’impacte
internacional. Part del meu treball s’ha enfocat en la transferència de
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coneixement, participant en diferents convenis amb les administracions
catalanes. Soc membre del grup de recerca consolidat de Biologia i
Ecologia bentòniques (SGR 1120) de la Generalitat de Catalunya.

Referent a la gestió universitària, durant un període de gairebé 8 anys
(2008-2014) vaig ser la cap d’estudis de la llicenciatura i posteriorment
del grau de Ciències Ambientals, i vaig coordinar la transició de la
llicenciatura al grau. He format part de la comissió d’avaluació dels
màsters oficials de Ciències de l’ANECA entre 2010 i 2014. Des de l’any
2018, soc delegada de rector per a la sostenibilitat a la Universitat de
Barcelona.

Francesca Pons (Ciutadella de Menorca, 1959)
Coordinació amb Hospitals i Institucions universitàries

Tinc les titulacions de Doctora en Medicina, Especialista en Medicina
Nuclear, European Certification on Nuclear Medicine i Màster en Gestió
Hospitalària. El 2005 vaig assolir el màxim nivell assistencial com a
Consultor Senior a l’Hospital Clínic de Barcelona, on també vaig ser cap
de servei de Medicina Nuclear (1999-2014). He estat Presidenta de la
Societat Catalana i la Societat Espanyola de Medicina Nuclear.

Soc Professora Titular de Radiologia i Medicina Física de la UB des de
1990 i Catedràtica des de 2008. He ocupat càrrecs de gestió en l’àmbit
docent com a Directora de Departament a la UB (2001-08) i Presidenta
del European Board of Nuclear Medicine Fellowship Examination
Committee-UEMS (2003-07).

En l’àmbit de recerca soc responsable de l’equip de recerca de
“Diagnòstic i Terapèutica en Oncologia“ de l’IDIBAPS i del grup de la
Generalitat de Catalunya (AGAUR) sobre “Imatge Molecular en Medicina
Nuclear”. He participat en 19 projectes de recerca competitius, he dirigit
14 tesis doctorals, he participat en 540 ponències i comunicacions a
congressos i en més de 280 publicacions. Soc membre del comitè
editorial de 10 revistes científiques.

Vaig rebre el Premi a l’Excel·lència Professional concedit pel Col·legi de
Metges de Barcelona (2012) i soc Acadèmica Electe de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya (2019).

En l’actualitat soc directora de Docència de l’Hospital Clínic Barcelona,
presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Nuclear (Ministeri de
Sanitat) i delegada del rector per a la coordinació amb Hospitals i
Institucions Sanitàries.

Enric Prats (Barcelona, 1959)
Comunicació digital

Soc llicenciat en Pedagogia (1990), doctor en Pedagogia (2000), i
màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2020). Des de
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2010, soc professor agregat de Pedagogia Internacional, a la Facultat
d’Educació, després d’una dècada com a professor associat (1999) i
professor lector (2005). La meva experiència professional s’ha centrat
sempre en el món de l’educació, com a tècnic superior A1 de
l’Administració a la Generalitat de Catalunya (1985-1990; 1995-1999) i
el Govern d’Andorra (1990-1995). En l’àmbit docent, he participat en
graus i màsters de diverses universitats catalanes, espanyoles i
d’Amèrica Llatina.

Els interessos de recerca s’han concretat en la participació en el Grup
de Recerca en Educació Moral (1999-2015) i el Grup de Recerca en
Pensament Pedagògic Social, des de 2015, amb un interès doble:
l’anàlisi comparada i prospectiva de sistemes educatius i la construcció
del relat pedagògic. Sobre això he escrit sis llibres i he col·laborat en
més d’una vintena de llibres, a més d’articles en revistes
especialitzades i de divulgació. Coordino la col·lecció PedagogiesUB,
que edita la Universitat de Barcelona, i soc de redacció de la revista
Temps d’Educació.

En l’àmbit de la gestió acadèmica, he estat cap de Secció a l’ICE (2009-
2017), membre de la comissió promotora del Grau de Pedagogia (2007-
2009), membre del Consell d’Estudis de Pedagogia (2009-2020) i
delegat del rector per a la comunicació digital (des de març de 2019).
Des de 2013, soc membre de la Coordinació del Programa de Millora i
Innovació en la Formació de mestres, del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

Joan Sansa (Badalona, 1962)
Afers de personal docent

Soc llicenciat amb grau i doctor en Psicologia per la Universitat de
Barcelona. El 2009 em vaig incorporar com a professor agregat al
departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
de la facultat de Psicologia, en l’àrea de coneixement de
Psicologia Bàsica. Prèviament, havia estat professor associat (1992-
2004) i professor lector (2004-2009).

La meva activitat docent s’ha desenvolupat sempre al voltant dels
processos bàsics de la Psicologia de l’aprenentatge, de la motivació i
de l’emoció, tant en ensenyaments de grau com de màster. Tinc
experiència en l’ensenyament presencial (UB) com a distància (UNED i
UOC).

Quant a la recerca, m’he centrat sempre en l’estudi de l’aprenentatge
associatiu, especialment en l’aprenentatge espacial i l’aprenentatge
perceptiu. He realitzat estades postdoctorals amb el Prof. Robert
Boakes de la University of Sidney (1997) i el Prof. Geoffrey Hall de la
University of York (2002). A més a més, he col·laborat amb el Prof. Nick
Mackintosh de la University of Cambridge i el Prof. Andy Baker de la
McGill University. Formo part de l’Institut de Neurociències. També
formo part de la Sociedad Española de Psicología Comparada, des dels
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seus inicis el 1988.

La meva experiència en tasques de gestió s’ha vinculat al vicedeganat
d’Afers Acadèmics i d’Estudiants de la facultat de Psicologia (2013-
2018), on cal destacar el lideratge en els processos d’acreditació dels
ensenyaments de la facultat. Des del 2018 soc delegat del rector per a
Afers de Personal Docent de la Universitat de Barcelona.

Rosa M. Satorras (Barcelona, 1967)
Per a la diversitat

Llicenciada en Dret (1990) i doctora en Dret (1994) a la UB. Professora
ajudant (1990-1995), Professora titular interina (1995-1997) i, des de
llavors Professora titular de dret eclesiàstic de l’Estat.

Soc coordinadora des de 2009 de l’assignatura transversal pels cinc
graus de la Facultat de dret de tècniques de treball i comunicació i soc
la creadora i tutora del Pla d’acció tutorial per a alumnat amb
Necessitats d’Especial Recolzament Educatiu (PAT-NERE) de la Facultat
de Dret des de 2008.

He dut a terme activitat docent, de recerca i de transferència en àmbits
molt diversos, però en especial, relacionats amb els drets educatius, les
metodologies d’aprenentatge, la diversitat funcional i l’accessibilitat.
Porto una línia de recerca sobre diversitat funcional i drets educatius i
estic implicada, com a membre, des de fa molts anys al Grup de recerca
de la UB Adaptabit, sobre accessibilitat digital, on he estat IP en algun
dels seus projectes. Soc membre del projecte MCIU Discriminació
algorítmica: gènere i treball.

En el camp de la transferència social i la diversitat, soc des de fa més
de 10 anys -de manera altruista- l’assessora jurídica de la Federació
espanyola de dislèxia, que aplega associacions de tota Espanya. He
preparat diverses esmenes a diferents lleis orgàniques educatives,
algunes de les quals han estat aprovades pel Parlament espanyol.
Vaig participar a l’elaboració del III Pla d’Igualtat de la UB coordinant
l’eix sobre diversitat, i actualment soc l’adjunta de la Unitat d’Igualtat per
a qüestions de diversitat.

Teresa Sauras (Rivas, Zaragoza, 1965)
Millora i innovació docent

Em vaig llicenciar i doctorar en Biologia al 2001 després de participar en
diversos Projectes Europeus analitzant el comportament dels
contaminants radioactius en el sistema sòl-planta i l’aplicació de
mesures de rehabilitació. Posteriorment, dins del programa “Ramon i
Cajal” vaig iniciar la línia de recerca “Interaccions sòl-planta i
restauració d’ecosistemes”. Professora associada des de 2001, vaig
guanyar una plaça de Professora Lectora al 2006 i soc professora
agregada des de 2011 a la Secció de Fisiologia vegetal del Departament
de Biologia evolutiva, Ecologia I Ciències Ambientals.
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Membre del grup de recerca consolidat FORESTREAM, la meva recerca
es desenvolupa entorn la comprensió de les interaccions entre els sòls i
la vegetació i en utilitzar aquest coneixement per desenvolupar
estratègies basades en la natura per gestionar i restaurar ecosistemes
millorant la seva resistència al canvi global.

La meva tasca docent se centra en les assignatures Ciència del sòl i
Gestió Forestal del Grau de Ciències Ambiental, l’assignatura Relacions
sòl-planta del Màster d’Agrobiologia Ambiental i l’assignatura Avaluació
i diagnòstic d’ecosistemes al Màster d’Ecologia, Gestió i Restauració
del medi natural. Soc membre del grup d’innovació docent GUINDO-165
sobre el disseny i desenvolupament dels Pràcticum i Treball Fi de Grau
a facultat de Biologia.

Des de 2019 soc cap d’estudis de l’ensenyament de Ciències
Ambientals. Vaig iniciar la dedicació a la gestió al 2011 com a
coordinadora dels Pràcticums i TFG en modalitat Erasmus i, entre 2015
i 2019, com a vicedegana de mobilitat internacional i ocupabilitat de la
Facultat de Biologia.

Xavier Testar (Figueres, 1956)
Innovació

Llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, soc
Professor Titular del Departament de Bioquímica i Biomedicina
Molecular, Facultat de Biologia. He realitzat estades postdoctorals a
Bèlgica, França i Regne Unit.

Soc membre de l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB) i investigador
adscrit del “Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y
Enfermedades Metabólicas Asociadas” (CIBERDEM), Instituto de Salud
Carlos III.

A més de l’activitat docent i investigadora en el camp de la Bioquímica i
la Biologia Molecular, sempre m’he interessat per la relació entre
universitat i societat, àmbit en el que he desenvolupat diferents tasques
i responsabilitats He estat Director del Centre d’Innovació de la
Fundació Bosch i Gimpera (1996-2004) i posteriorment (2004-2008)
vaig col·laborar amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació (FCRI).

El 2006 vaig ser director general de Recerca de la Generalitat de
Catalunya. També membre del Consell d’Administració de Barcelona
Activa entre 2006 i 2011.

El 2004, a partir de la valorització dels resultats del grup de recerca, vaig
ser fundador d’una spin-off de la UB.

En l’àmbit docent, he promogut i soc professor d’assignatures pioneres,
de Grau i Màsters oficials, sobre innovació i emprenedoria. També
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col·laboro en cursos sobre la tercera missió de les universitats de l’IDP-
ICE.

El 2013 vaig participar en la creació del Barcelona Institut
d’Emprenedoria (BIE) de la UB, actualment Start-UB!, essent-ne vice-
director fins el 2018.

Des de febrer del 2019 soc delegat del rector per a la innovació.

David Viñas (Barcelona, 1968)
Direcció de la Universitat de l’experiència

Soc professor titular de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a
la Universitat de Barcelona. Des del 2008 fins al 2020 he coordinat el
grau d’Estudis Literaris de la Facultat de Filologia i Comunicació, on
desenvolupo la meva docència amb assignatures com “Història del
pensament i la crítica literàries”, “Novel·la: formes i pensament” o
“Mètodes de la teoria literària contemporània”.

Soc investigador principal del projecte “Usos de la Teoría en la literatura
y el cine españoles del siglo XXI”. A banda de diversos articles sobre
diferents temes de la teoria de la literatura, he publicat els llibres:
Historia de la crítica literaria (2002), Hermenéutica de la novela en la
teoría literaria de Francisco Ayala (2003), El enigma best-seller (2009),
Erótica de la autoayuda (2012), Josep Pla i l’invent “Costa Brava”
(2013), Sin miedo a Borges (2015) i Serrat, Llach i l’efecte Dylan (2018).

He estat membre de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Teoría de la Literatura (ASETEL) des del 2013 fins al 2017. El gener de
2020 vaig ser nomenat delegat del rector per a la direcció de la
Universitat de l’Experiència.
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