RESUM DE L’ACCIÓ DE GOVERN – 100 PRIMERS DIES

RECTOR
Primer Consell de Govern
1. Patronat de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB): reserva d’espai al parc de la
Ciutadella.
2. Consell de Govern de l’Hospital Clínic: demanda d’ampliació d’espais per a l’hospital
i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
3. Patronat de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI): gestió per ser Centre
de Recerca de Catalunya (CERCA).
4. Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE): document sobre la
docència presencial en el segon semestre i declaració sobre els trams per a personal
laboral ANECA.
5. Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP): modificació dels estatuts i
declaració conjunta sobre finançament.
6. Posicionament en favor de la creació d’una conselleria d’universitats i ciència
(Recerca).
7. Reunions amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per millorar el Campus de
Bellvitge.
8. Reunions amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per millorar el Campus
de Torribera.
9. Reunions per renovar el conveni amb la Diputació de Barcelona.
10. Gestions pel Col·legi Major Ramon Llull amb la Generalitat de Catalunya.
11. Creació de la Direcció General del Grup UB.
12. Confirmació dels directors de les fundacions del Grup UB.
13. Nomenament de la Sra. Glòria Matalí com a adjunta a Gerència.
14. Nomenament de la Dra. Olga Pujolràs com a directora de l’Agència de Polítiques i de
Qualitat.
15. Proposta d’atorgar al Dr. Joaquim Maria Puyal la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives
d’Universitats.
16. Nomenament del Sr. Carles Martí com a coordinador dels projectes Next Generation
EU.
17. Darrera resolució sobre docència mixta per al primer curs dels graus.
18. Reunió amb el conseller Tremosa pels projectes Next Generation EU.
19. Reunió amb l’Ajuntament de Barcelona per projectes de desenvolupament a Diagonal
Nord i Sud.
20. Nomenament de la Dra. Maria Rosa Buxarrais com a nova directora de l’Institut de
Desenvolupament Professional (IDP-ICE).
Segon Consell de Govern
1. Es confirma l’increment de pressupost de 420 milions d’euros en cinc anys. El primer
any (2020) s’ha fet a costa de les taxes, sense increment real del pressupost.

S’espera que el 2021 aquest increment sigui efectiu.
2. Revisió del Projecte de Llei de la ciència: se’n torna a estudiar el contingut i el paper
de les universitats.
3. A finals de 2021 es vol generar la convocatòria dels grups de recerca consolidats
(SGR); en aquesta edició, sobre la base dels departaments. Estem pendents del
contingut concret de la proposta.
4. Ha aparegut el primer document de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU).
5. Increment del nombre de places d’accés a Infermeria amb increment del pressupost
específic.
6. Acreditacions per perfils professionals (Infermeria, Podologia, Odontologia, Formació
del Professorat, Psicologia, etc.).
7. Programa complementari de recerca per 80 milions d’euros. La UB es confirma en 6
dels 8 eixos.
8. S’han posat en marxa els grups d’experts Next Generation EU. La seva finalitat és
assessorar els projectes estratègics de la UB.
9. Manteniment del doctorat industrial en la propera legislatura.
10. S’han introduït esmenes al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, relatives a la qüestió
política de la manca de flexibilitat i a les tècniques derivades del treball de la
Comissió Acadèmica (DCG) i de les xarxes europees, com ara la CHARM-EU.
11. S’han engegat cribratges no sistemàtics als estudiants universitaris.
12. No s’ha fet públic l’acord de vacunació per al professorat universitari, malgrat el
compromís del Departament de Salut i les continuades trobades dels rectors i la
rectora catalans amb l’Administració.
13. S’inicia el procés de selecció de nova direcció de l’AQU.
14. Reactivació dels acords per a les inversions estratègiques (Torribera, Bellvitge, Can
Ricart, Mercat del Peix, Tres Xemeneies, etc.).
15. Es preveu la posada en marxa d'una campanya d'emissió de certificats digitals
(identitats digitals) per al PAS i el PDI. Si no hi ha cap inconvenient, abans de l'estiu
es començaria amb el PDI per continuar amb el PAS a partir d'octubre.
DIRECCIÓ GENERAL GRUP UB
1. En les últimes setmanes s’han reunit els òrgans de govern de les entitats que formen
part del Grup UB. Deixant a banda les fundacions patrimonials, el més destacable és
que tant l’IL3 com el PCB i la Fundació Solidaritat han assolit els objectius previstos
malgrat la pandèmia i fent grans esforços de reducció de despeses i de cerca
d’ingressos. En sentit contrari, tant l’FBG com la Fundació Finestres han tingut
pèrdues que parcialment s’han compensat amb ingressos de la mateixa Universitat,
que en el cas de la segona s’expliquen clarament per l’impacte de la pandèmia.
2. A nivell general, s’estan analitzant tant els encàrrecs de gestió a les entitats com els
convenis existents, per tal d’ajustar tot allò que es consideri oportú, reconsiderant, si
escau, alguns dels encàrrecs actuals així com els serveis que es presten a la UB.
D’aquí a uns mesos es presentarà un informe amb l’anàlisi feta i les accions que es
poden fer de manera coordinada per millorar l’eficiència, eliminar duplicitats, etc.
3. Pel que fa als centres adscrits, atès que tots els convenis estaven caducats, s’està
procedint a fer un nou conveni d’un any, més possible pròrroga d’un any més.
L’objectiu d’aquest període tan curt és que des del Consell de Direcció es volen
analitzar a fons les condicions i els criteris per adscriure un centre a la Universitat.
4. Quant als col·legis majors, les principals novetats són dues: d’una banda, que s’ha
reactivat el procés de venda del Col·legi Sant Jordi i restem a l’espera de l’acord del

Govern de la Generalitat per iniciar el procés. D’una altra banda, s’està treballant per
tirar endavant una primera fase d’obres en el Col·legi Penyafort. L’import total de la
despesa és molt elevat però hi ha reservat 1,7 milions d’euros que s’haurien d’invertir
com més aviat millor, ateses les deficiències de l’edifici. S’està treballant
coordinadament amb la Gerència, la direcció del col·legi i la DG del Grup per veure
com es pot abordar aquesta primera fase, tenint en compte la complexitat de fer obres
havent-hi els col·legials allà.
GERÈNCIA
1. S’ha culminat el procés de traspàs de la Gerència de la Universitat i s’han proposat
diverses modificacions de l’RLT d’eventuals per adequar-la a les necessitats de
l‘equip de govern. També s’han efectuat diverses propostes de modificació de l’RLT.
2. S’han fet reunions de treball amb els òrgans de representació del PAS (juntes i comitès)
i s’han iniciat negociacions en diversos àmbits.
3. S’està negociant a la Mesa d’Universitats un acord de retribucions addicionals de 2019 i
2020 i un acord de teletreball.

4. S’ha culminat la implantació de l’Acord sobre la jornada laboral del PAS de la UB, que
estableix les 35 hores/setmana a partir de l’1 de febrer de 2021.
5. El 8 de març de 2021 s’ha publicat, amb procediment d’administració electrònica, la
convocatòria de concurs de mèrits per proveir 47 llocs de treball de PAS funcionari (Full
informatiu núm. 217), amb nivell de destinació 18 i 20.
6. S’han formulat els comptes anuals de 2019 i s’està treballant en el tancament de
l’exercici 2020 i en la proposta de pressupost 2021.

Primer Consell de Govern
1. Vam rebre la petició de representants dels investigadors Ramón y Cajal per
tal que la Universitat de Barcelona tramités una addenda al conveni amb
l’ANECA que permetés a aquesta agència avaluar els sexennis de recerca
d’aquest col·lectiu. Tot i que la UB és receptiva a aquesta petició, cal tenir
present que abans cal resoldre els aspectes econòmics (es necessita
l’autorització i el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya), legals (cal
modificar el conveni col·lectiu aplicable al PDI laboral de les universitats
públiques catalanes) i de procediment (l’AQU és l’agència competent per
avaluar el PDI contractat a Catalunya). Per tot això, la Universitat de
Barcelona, juntament amb la resta d’universitats públiques de Catalunya, va
acordar tractar aquesta qüestió en una propera reunió amb la presència i el
suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Segon Consell de Govern
1. Reunions amb Junta PDI, Comitè d’Empresa PDI i seccions sindicals (CCOO,
CGT, COS).
2. Reunió amb representants dels investigadors Ramón y Cajal.
3. Reunió amb representants del col·lectiu d’agregats.
4. Comentaris a l’informe de l’Observatori del Sistema Universitari (2021). Què
pot anomenar-se universitat? https://www.observatoriuniversitari.org/.
5. L’informe posa el focus en un problema real de les universitats, tot i que les
dades de PDI no són precises, ja que han comptat efectius i no pas ETC. A la
UB, per exemple, indica que hi ha el 60 % de temporalitat, quan en realitat és
del 45 % (la llei marca el 40 %).

ÀREA DE PERSONES

VR ADJUNT AL RECTOR I DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Es disposa d’un nou acord sobre els criteris per justificar la desvinculació
per a l’accés a places de professorat agregat. Ara es valoren un màxim de
cinc estades d’entre dos i tres mesos (acord del CIC de 19-12-2019).
VR DE RELACIONS LABORALS
Primer Consell de Govern
1. S’ha signat l’acord de jornada laboral i calendari del PAS.
2. Tant la Junta Consultiva com la Comissió de Professorat han informat
favorablement del Reglament de professorat emèrit i honorari.
3. S’han fet reunions de treball amb els òrgans de representació social (juntes i
comitès) i amb les seccions sindicals de CCOO i CGT.
4. Hi ha hagut una primera reunió amb el secretari del Consell Social de la UB
per tal de preparar la propera Mesa d’Universitats.
5. S’està treballant per aconseguir un acord ràpid sobre les retribucions
addicionals de 2019 i 2020 a la Mesa d’Universitats (0,25 % i 0,30 %,
respectivament, de la massa salarial del personal de la UB).
6. En breu començaran les negociacions per desenvolupar un nou marc normatiu
que concreti i faciliti el desenvolupament del teletreball entre el professorat i el
PAS de la Universitat.
Segon Consell de Govern
1. S’han fet diverses reunions de treball amb els òrgans de representació social
(juntes i comitès) i amb les seccions sindicals de CCOO, CGT i COS, en què
s’han tractat diversos temes tant de PDI com de PAS.
2. S’ha iniciat la negociació amb la Junta de PAS per modificar els barems i la
composició del tribunal dels concursos de PAS funcionari.
3. S’ha estat treballant amb tots els agents implicats en l’acord de retribucions
addicionals de 2019 i 2020 (0,25 % i 0,30 %, respectivament, de la massa
salarial del personal de la UB), que previsiblement s’aprovarà el proper 21 d’abril
a la Mesa d’Universitats.
4. Hi ha hagut diverses reunions negociadores per acordar un nou marc normatiu
que concreti el desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats
catalanes.
5. Hi ha hagut una primera reunió amb els agents implicats per desenvolupar una
nova normativa de docència a distància per al PDI.
6. La Comissió de PAS ha aprovat unes modificacions de l’RLT tant de
personal funcionari com de personal eventual.

Primer Consell de Govern
1. Atès que al segon semestre del curs 2020-2021 els estudiants de primer curs
de grau han reprès la docència mixta, s’ha elaborat el Pla de nova acollida, que
té com a objectiu principal promoure el sentiment de pertinença a la comunitat
universitària en l’alumnat de primer curs i afavorir la creació d’una xarxa de
suport a qui puguin recórrer en cas de necessitat.

ÀREA ACADÈMICA

VR D’ESTUDIANTS I PARTICIPACIÓ

2. Una vegada presentat a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, s’ha
posat en marxa el programa virtual UBICA’T, per a la captació d’estudiants.
Aquest programa inclou, entre altres accions, l’activació de canals de xat (1
dia/setmana) en què alumnes informadors atendran preguntes sobre les
diferents titulacions de la UB. Aquests xats pretenen substituir la informació
proporcionada per l’alumnat informador al Saló de l’Ensenyament.
3. Enguany celebrarem la primera edició de la Fira Virtual d’Ocupació (entre el 21
d’abril i el 5 de maig). Substituirà les fires d’ocupació presencials que organitzen
algunes facultats i que, en la situació actual de pandèmia, no poden tenir lloc.
Segon Consell de Govern
1. El 18 de març el Consell de l’Alumnat va aprovar el nou Reglament
d’organització dels estudiants. Els Serveis Jurídics ja l’han revisat i es portarà
al proper Consell de Govern per aprovar-lo, si escau.
2. El PROCICAT no ha autoritzat ni el Saló de l’Ensenyament ni el Saló Futura.
Per tant, enguany no es duran a terme.
3. Els dies 18 i 19 de maig tindran lloc les eleccions per escollir els representants
dels estudiants al Claustre Universitari, a les juntes de facultat i als consells
d’estudi. Seran les primeres eleccions d’estudiants que es faran mitjançant
votació electrònica . Per exercir el dret de vot, cal estar inscrit en el cens, que es
va publicar el 23 de març i que es pot consultar a la intranet a través de Món UB.
Us demanem que animeu els vostres estudiants a participar-hi.
VR DE POLÍTICA DOCENT
Primer Consell de Govern
1. Juntament amb el Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat, s’ha elaborat
un document amb les orientacions per a la docència i l’avaluació del segon
semestre del curs 2020-2021 segons les condicions sanitàries derivades de la
pandèmia de COVID-19 i les corresponents resolucions del rector. Aquestes
orientacions les ha aprovat la Comissió Acadèmica del Consell de Govern.
2. Al mes de febrer s’obrirà la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del
professorat.
3. Les properes setmanes es concretarà el calendari del procés d’acreditació de
l’avaluació docent del professorat. Estem pendents de les indicacions de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). El
Gabinet Tècnic del Rectorat i la Comissió d’Avaluació de la Docència (CADUB)
han treballat perquè la documentació i l’accés a la informació estiguin a punt.
Segon Consell de Govern
1. El passat 23 de març va tenir lloc la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE)
de l’AQU, esglaó final del procés de renovació de l’acreditació del manual
d’avaluació docent. En aquesta visita van tenir lloc les audiències amb el Comitè
d’Avaluació Intern, amb els responsables de la gestió del professorat, amb
professorat i amb estudiants. El procés el va organitzar el Gabinet Tècnic del
Rectorat. L’informe oral del CAE va ser positiu. Aquest informe avança l’informe
final, que rebrem d’aquí a unes setmanes. Es pot accedir a tota la informació a
través del web que el Gabinet va habilitar a aquest efecte.
2. Juntament amb el vicerector de Transformació Digital, s’està treballant perquè
d’aquí a unes setmanes el Campus Virtual incorpori l’eina Zoom per fer
videoconferències.

3. Està en marxa la convocatòria de Distincions del Consell Social a la trajectòria
docent del professorat i grups docents de la Universitat de Barcelona. Aquestes
distincions tenen com a objectiu incentivar la qualitat de la docència i promoure
i reconèixer l’excel·lència docent, tant del professorat amb una trajectòria
docent destacada com d’equips docents, grups d’innovació o altres agrupacions
de professorat que hagin desenvolupat una actuació especialment remarcable
en l’àmbit docent. Hi ha dues modalitats: la individual i l’adreçada a grups
docents.
VR DE POLÍTICA ACADÈMICA I QUALITAT
Segon Consell de Govern
1. El 31 de març es van enviar al Ministeri d’Universitats les al·legacions al segon
esborrany de Reial decret pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments
universitaris i el procediment d’assegurament de la qualitat.
2. Creació del grup de treball de la Direcció General d’Universitats per a la
Promoció i el Desenvolupament de la Formació Dual en el Sistema
Universitari de Catalunya: el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
interpel·la les universitats perquè desenvolupin estratègies i accions que
promoguin la col·laboració entre el sistema d’educació superior i el sistema
empresarial.
3. Formació continuada superior:
▪ Promogut per la Direcció General de Planificació en l’Àmbit d’Universitats i
Recerca (Direcció General d’Universitats, Mercè Chacón).
▪ Característiques: programes de curta durada, pont entre les universitats i el
teixit empresarial (hi participa la Cambra de Comerç de Barcelona), adequació
de l’oferta a les necessitats de les empreses.
4. Els resultats de l’acreditació de titulacions són molt bons: 9 de 23 són
excel·lents (representen el 39 %) i 8 més tenen un informe preliminar excel·lent.
D’altra banda, 1 titulació ha rebut la qualificació de favorable amb condicions
(4,3 %) i n’hi ha 2 amb un informe preliminar condicionat.
Titulacions acreditades amb excel·lent:

5. La Universitat de l’Experiència (UdE) té programes en 14 de les 16 facultats de
la UB, i el curs 2020-2021 ha creat un programa nou, Humanitats, que té un
perfil interdisciplinari (hi participen diverses facultats).
Els degans i deganes de les facultats són els responsables de triar el
coordinador del seu programa dins de la UdE, però la majoria no ho saben i no
coneixen el projecte formatiu. Se’ls hauria d’informar bé i demanar-los
col·laboració, sobretot en la cessió d’assignatures optatives dels seus graus i
en la cessió d’espais per fer docència.
Actualment la UdE ofereix 15 programes:
1.

Alimentació i Gastronomia (Facultat de Farmàcia i Ciències

de l’Alimentació)
2.

Astronomia i Meteorologia (Facultat de Física)

3.

Belles Arts (Facultat de Belles Arts)

2.

Benestar Personal i Social (Facultat d’Educació)

3.

Biblioteques i Arxius en l’Era Digital (Facultat d’Informació i Mitjans
Audiovisuals)

4.
5.

Biologia: Home i Biodiversitat (Facultat de Biologia)
Ciències de la Salut (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut)

6.

Dret i Estat Social (Facultat de Dret)

7.

Economia Social (Facultat d’Economia i Empresa)

8.

Filosofia (Facultat de Filosofia)

9.

Història de l’Art (Facultat de Geografia i Història)

10. Història, Societat i Territori (Facultat de Geografia i Història)
11. Humanitats (Àrea de Formació Complementària)
12. Llengües, Literatures i Comunicació (Facultat de Filologia i Comunicació)
13. Psicologia (Facultat de Psicologia)
El curs 2020-2021 la UdE té 1.117 persones matriculades.

Primer Consell de Govern
1. S’ha fet la primera reunió de la Comissió de Recerca delegada del Consell de
Govern. Hi han assistit, a més dels membres de la Comissió, tots els directors
d’instituts, centres i observatoris de la UB. S’hi ha presentat el nou equip de
l’Àrea de Generació del Coneixement i Transferència, més els vicerectorats
transversals d’Igualtat i d’Internacionalització.
2. S’han mantingut reunions amb la majoria de direccions de les diferents unitats
relacionades (Centres Científics i Tecnològics, Oficina de Gestió de la
Recerca, Oficina de Projectes Internacionals de Recerca, etc.) i s’ha participat
en reunions amb direccions d’instituts participats, fundacions i càrrecs del
Govern dela Generalitat.
3. S’ha iniciat el projecte TORCH (Transforming Open Responsible Research
and Innovation through CHARM), liderat per la UB, amb participació de les
altres 4 universitats de la CHARM-EU, amb l’objectiu prioritari d’accelerar i
catalitzar els processos per tal de desenvolupar instruments que permetin
crear xarxes, interconnexions, transdisciplinarietat i agendes científiques de la
universitat europea: igualtat de gènere, recerca i innovació responsables
(RRI), ciència oberta i impacte en la societat (són els pilars fonamentals, en
les mateixes àrees pilot de la CHARM-EU, relacionades amb els ODS). El
coordinador de la xarxa és el Dr. Raül Ramos, vicedegà de Recerca de la
Facultat d’Economia i Empresa.
4. S’estan incorporant els delegats del rector relacionats amb l’àmbit de la
recerca. En l’àmbit de divulgació s’ha participat activament en el Dia de la
Dona i la Nena en la Ciència, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Igualtat;
en el de recerca biosanitària s’està organitzant la Summer School d’Eurolife,
centrada en ètica de dades, i en les àrees de recerca poc visibilitzades s’estan
analitzant indicadors, no necessàriament quantitatius, per fer una fotografia del
seu estat actual a la UB.
Segon Consell de Govern
1. Des del 6 d’abril hi ha un nou director dels Centres Científics i Tecnològics

ÀREA DE GENERACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

VR DE RECERCA

(CCiTUB), el Dr. Juan Fran Sanguesa, amb una àmplia experiència en gestió
de la recerca i la innovació (IBEC, ACCIÓ, Parc de Recerca de la UAB). La
Sra. Eva Jané tindrà l’encàrrec de la gestió interna dels CCiTUB. A més s’està
treballant en l’organització funcional dels CCiTUB, amb l’activació del Consell
de Direcció, que engloba caps d’unitats i de comissions d’usuaris.
2. El projecte TORCH, per crear una agenda comuna de recerca i innovació a la
CHARM-EU, ja està plenament en desenvolupament: s’ha fet entrega dels
primers productes lliurables a la UE, incloent-hi el llançament del web:
https://www.charm-eu.eu/torch.
3. Després de converses amb la Generalitat, i gràcies a la gran feina de diversos
professors i professores, s’ha aconseguit incloure la UB a la majoria de
propostes del Pla complementari d’R+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació,
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, com a entitat
participant.
4. S’ha aconseguit que la UB estigui representada en tots els grups de la LERU
gràcies a la voluntarietat de fins a 25 professors investigadors i PAS de la UB,
i s’ha establert un protocol de participació, seguiment i coordinació de tot el
personal i grups, dins la UB.
5. S’ha nomenat la Dra. Itziar de Lecuona nova secretària del Comitè de Bioètica
de la UB i s’ha reforçat el suport tècnic d’aquest comitè.
6. S’ha resolt la convocatòria Material Obsolet de Recerca, que resta pendent de
l’aprovació del pressupost de Polítiques del 2021.
7. S’ha convocat el Comitè de Ciència Oberta perquè la UB sigui a la frontera en
aquest àmbit a escala europea.
8. S’ha iniciat l’elaboració d’un mapa de recerca de la UB per identificar les
col·laboracions existents i les potencialitats de recerca interdisciplinària.
9. S’han iniciat les avaluacions de centres i observatoris de recerca 2021.
10. S’han iniciat els estudis per a l’avaluació no esbiaixada de la recerca en
ciències socials.
11. En coordinació amb els vicerectorats de les universitats catalanes, s’ha
demanat a la Generalitat un nou model de finançament de la recerca de les
universitats que sigui obert, no de pressupost tancat, i s’han proposat nous
indicadors.
12. S’han dut a terme diverses activitats de divulgació científica, com ara
concursos de piulades i microvídeos, el Dia de la Dona (8-M), i s’ha iniciat la
coordinació de les estructures de comunicació i divulgació científica de la UB.
VR D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA
Primer Consell de Govern
1. EIT Health: hi ha hagut retallades en el pressupost de 2021 (Business Plan)
que s’han d’aprovar a l’assemblea general de divendres 12 de febrer. La
majoria de projectes han patit una retallada d’un 20 % de mitjana, però hi ha 2
projectes de l’àmbit de l’educació —Citizen Act, coordinat per E-Seniors i en què
participa Maria Mataró (UB), i Goldness, coordinat per Cristina Andrés
Lacueva (UB)— que no s’han inclòs malgrat que al novembre de 2020 se
n’havia comunicat el finançament. La UB participa en altres propostes per un
import aproximat de 195.000 € (educació) i 140.000 € (innovació). S’han
mantingut converses amb el node espanyol per tal de proposar-nos per a
l’elecció a junta directiva del proper mes de juny.
2. EIT Digital: call oficial Business Plan 2021 a principis de febrer.

3. Reunió amb la Direcció General de Planificació (Mercè Chacón) sobre
formació continuada (amb la vicerectora Delgado) i la Xarxa d’Emprenedoria
Universitària (finançament per al 2021: 20.000 €).
4. Reunió amb la Direcció General de Recerca (Joan Gómez Pallarès) sobre la
convocatòria de xarxes que finalment no sortirà. Els avançaments fets en
previsió de la segona convocatòria s’haurien d’incloure en la convocatòria
d’ajuts a les universitats per l’impacte negatiu de la COVID-19.
5. Converses amb els vicerectorats homòlegs de la UAB i la UPC, per establir
contactes i buscar sinergies.
6. Reunió dels centres TECNIO de la UB: interacció periòdica per trobar l’encaix
en les estructures de recerca i transferència de la UB.
7. Associació de centres TECNIO: hi participen totes les universitats i el Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). S’han redactat uns estatuts que
els Serveis Jurídics ja han revisat. Es portaran a aprovació a la propera reunió
del Consell de Govern.
8. Situació del Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE): no encaixa en cap de les
definicions d’estructures de recerca i transferència de la UB. S’està
considerant redefinir-lo.
9. Reunions dels comitès de Portafoli i de Comercialització de la Fundació Bosch
i Gimpera (FBG) per fer el seguiment de projectes amb potencial de
transferència.
10. Participació en el Barcelona Deep Tech Hub, una iniciativa promoguda per
Barcelona Activa inclosa en el document del Next Generation Catalonia (Urban
Tech Hubs), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
11. Càtedres i Aules UB. Noves propostes. S’està revisant la normativa perquè el
procés de creació i seguiment de les càtedres sigui més senzill. És possible
que es pugui portar a la propera reunió del Consell de Govern. El 10 de febrer
es va inaugurar la Càtedra UB - Transferència de Coneixement en Càncer de
Pulmó - AstraZeneca.
12. Mecenes UB. Noves propostes. Campanyes paral·leles des de l’FBG. S’està
buscant la interacció entre ambdues iniciatives amb l’objectiu de reduir els
costos de la plataforma de captació de fons (fund-raising).
13. Clústers: identificació d’aquells en què participa la UB o algun dels grups de
recerca. S’avaluarà la possibilitat de constar-hi com a UB per fer-la més visible.
Iniciativa del clúster de qualitat de l’aire en col·laboració amb la UPC.
14. Xavier Testar continuarà en aquest vicerectorat per temes de transferència, i
Claudio Cruz per temes d’emprenedoria i direcció del BIE.
Segon Consell de Govern
1. Associació TECNIO: s’ha creat una agrupació dels centres TECNIO en què
participen totes les universitats i el CSIC. Es porten a aprovació els estatuts.
El cost és de 2.000 €/grup, dels quals el Vicerectorat en finançarà el 50 %.
2. Impuls a la Xarxa d’Emprenedoria Universitària
la Generalitat, de la qual la UB és coordinadora.

(XEU), finançada per

3. Pel que fa al seminari web sobre la convocatòria Prova de Concepte amb la
Fundació Bosch i Gimpera (FBG), l’Agència Estatal de Recerca (AEI) ha
canviat el perfil dels sol·licitants: ara només podran presentar-s’hi els IP dels
projectes de 2016 i 2017 (no del 2018). S’ha enviat un formulari als IP que ho
poden sol·licitar per recollir les expressions d’interès abans que surti la
convocatòria i per valorar si se’ls pot fer un acompanyament.

4. S’han mantingut diverses reunions i s’ha donat suport a diverses iniciatives:
5. Secretaria General d’Innovació (Teresa Riesgo).
6. Indoor Air Quality Lab: hi participen el clúster Indoor Air Quality, la UB i la UPC.
7. EIT - Indústries Culturals: s’ha identificat les entitats que hi estan adscrites
(ESCAC, ENTI i Escola Superior de Relacions Públiques), els grups de recerca
i els graus i màsters que hi podrien estar involucrats.
8. Barcelona Innovation Coast, promogut per l’Ajuntament de Barcelona.
9. Reunions dels comitès de Portafoli i de Comercialització de l’FBG per fer el
seguiment de projectes amb potencial de transferència.
10. Càtedres i Aules UB: s’ha fet l’acte de presentació, a càrrec del rector, de la
Càtedra d’Innovació en Oncologia de Precisió, finançada per Roche i Novartis.
VR DE DOCTORAT I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
Primer Consell de Govern
1. Hem treballat en la llista de priorització dels FI 2021 després del procés
d’al·legacions, i també en els criteris de priorització de les FI-SDUR. La
convocatòria ha de sortir les properes setmanes.
2. Hem agilitzat, juntament amb el Vicerectorat de Política d’Internacionalitzaci ó,
la tramitació dels contractes de treball de 4 persones que tenien concedida
una FI-SDUR 2020.
3. Hi ha prevista una trobada, les properes setmanes, amb el col·lectiu
Doctorandes en Lluita per abordar la problemàtica del quart any dels EPIF.
4. Pel que fa a l’EDUB:
a. S’ha nomenat el Dr. Màrius Domínguez com a director.
b. Estem treballant per incorporar la UB a un programa de doctorat de
bioinformàtica del qual informarem en la propera reunió del Consell de
Govern.
5. Hem fet tot el procés intern per aprovar, si escau, en aquesta reunió, la memòria
de verificació del programa de doctorat Art, Creació i Recerca.
Segon Consell de Govern
1. S’han aprovat les pròrrogues dels contractes predoctorals previstes en el Reial
decret 11/2020 (3 mesos i 7 dies). S’han concedit totes les pròrrogues
demanades: un total de 112 (entre FPU, FI, FPI i APIF).
2. S’ha generat un pla per a l’obtenció del 4t any de l’EPIF fent l’estudi del seu
impacte econòmic. S’està estudiant el nombre de contractes que es podran
treure en la convocatòria de 2021, però podem afirmar que sortirà a quatre
anys amb l’opció de convertir el quart any en postdoctoral si s’acaba la tesi
doctoral. Aquesta era una de les decisions polítiques de l’equip per tal
d’assegurar que el procés d’elaboració de la tesi sigui de qualitat.
3. S’ha fet un diagnòstic de l’estat de l’acompanyament dels doctorands en
quatre aspectes: eines, conscienciació, formació i comunicació.
4. S’està elaborant el projecte d’acompanyament dels doctorands. Inclou un pla
de formació transversal, dissenyat amb l’Escola de Doctorat i amb diverses
unitats i vicerectorats. També s’estudia quins són els mecanismes adients per
al suport i l’atenció per a temes relacionats amb el dia a dia dels doctorands
(trobades informals d’intercanvi, activitats culturals, figura del defensor del
doctorand, elaboració d’un protocol específic, etc.).
5. S’han introduït petites modificacions a la normativa que regula els contractes

predoctorals a càrrec de projectes, les quals fan èmfasi en tres temes:
a. 14 pagues;
b. recordatori de la normativa de dedicació docent, i
c. matrícula de doctorat a càrrec del projecte.
6. S’ha iniciat tot el treball entre l’Agència de Qualitat i l’Escola de Doctorat.

Primer Consell de Govern
1. La UB presidirà la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables a partir de l’1
d’abril del 2021.
2. S’ha celebrat el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, amb
participació del grup de generació i transferència del coneixement, la delegada
de divulgació, Gemma Marfany, i la Unitat de Cultura Científica i Innovació
(UCC+i).
3. La Unitat d’Igualtat està treballant per aplicar els indicadors del Pla d’igualtat
que es puguin implementar durant aquest curs acadèmic, així com el curs
2021-2022, en coordinació amb altres vicerectorats i les comissions d’igualtat.
També treballa per negociar l’eix 3 en desenvolupament del pla en matèria de
condicions de treball.
4. S’està revisant el protocol contra l’assetjament i les conductes LGTBIQfòbiques. Es valorarà si cal ampliar l’actual o fer-lo nou, de manera
consensuada amb les comissions.
5. Es farà difusió interna de l’estudi sobre conciliació de la vida familiar i laboral
de la UB en temps de COVID-19 (cal valorar que en altres universitats no s’ha
fet). Aquest estudi i les seves recomanacions seran de gran utilitat per establir
mesures per millorar la conciliació.
6. La Comissió Dones i Ciència de la Generalitat ha tramitat la proposta amb
finançament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de 2021. Aquest
any el pressupost serà de 9.700 euros en lloc de 14.000 euros, perquè hi
participen més institucions.
Segon Consell de Govern
1. La UB ha coordinat la primera Setmana Saludable Interuniversitària de
Catalunya de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.cat) els dies 8 i
9 d’abril.
2. S’ha celebrat el Dia Internacional de la Dona amb dos actes en homenatge a
Montserrat Roig, amb la participació del Vicerectorat de Patrimoni i Activitats
Culturals i la Facultat de Filologia i Comunicació. De les ponències de la taula
rodona se’n fa un llibre per Sant Jordi.
3. Es va lliurar el II Premi Rosalind Franklin al millor TFM.
4. S’ha participat amb l’StartUB! Mobilitat (Innovation Days).
5. S’ha donat suport a la proposta de concedir la Medalla d’Honor de Barcelona
al professor Arcadi Oliveres.
6. S’ha treballat en la guia-document per introduir la perspectiva de gènere en la
docència, consensuat per les comissions d’igualtat de les facultats i els
vicerectorats implicats.
7. S’ha creat el perfil de la Unitat d’Igualtat a Instagram.
8. S’ha fet una enquesta a tota la comunitat universitària sobre un millor estil de
vida saludable.

ÀREES COMUNES

VR D’IGUALTAT I GÈNERE

VR DE PATRIMONI I ACTIVITATS CULTURALS
Primer Consell de Govern
1. Continuació del procés de catalogació unificada de les col·leccions de la UB i
presentació del nou Museu Virtual de la Universitat de Barcelona (abril de
2021) amb un programari nou: http://tempesta.media/mvub/.
2. Projecte de recuperació de la torre del rellotge. En aquests moments, està
inclòs en el programa de mecenatge.
3. Restauració de les portes de la façana central de l’Edifici Històric. Execució:
estiu de 2021.
4. Catàleg de la col·lecció d’Art de la Universitat de Barcelona. Data prevista de
presentació del primer volum: novembre de 2021.
5. Orquestra i Cor: conveni signat el desembre de 2020. Recuperació dels
assaigs i dels cicles de concerts en funció de la situació sanitària.
Segon Consell de Govern
1. El 8 de març es van fer actes d’homenatge a Montserrat Roig, en el 30è
aniversari de la seva mort.
2. El X Cicle de Dansa es desenvolupa els dies 7, 14 i 21 d’abril en diversos
espais de l’Edifici Històric i es retransmet en línia.
3. Per Sant Jordi, es publicarà un llibre (en format electrònic i en paper) sobre
Montserrat Roig, es dissenyarà un cartell (Facultat de Belles Arts) i es penjarà
una banderola a la façana de l’Edifici Històric (del 19 al 26 d’abril).
VR DE POLÍTICA D’INTERNACIONALITZACIÓ
Primer Consell de Govern
1. S’han concretat les competències d’aquest vicerectorat, s’han endegat
mesures reorganitzatives i s’han iniciat dues mesures concretes:
a. Reunió amb el subsecretari del Ministeri d’Universitats i el secretari
general d’Universitats per aconseguir l’acreditació provisional del títol
del màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat de la CHARM-EU
i per establir una línia de col·laboració permanent amb el Ministeri
d’Universitats.
b. Creació d’un grup de treball amb l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona i
el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per millorar la
gestió de la mobilitat de professorat, PAS i estudiants extracomunitaris.
2. El rector també ha iniciat gestions per aconseguir que la UB continuï liderant
la Comissió Sectorial d’Internacionalització i Cooperació de la CRUE.
Segon Consell de Govern
1. Signatura de la Carta Erasmus 2021-2027: s’han iniciat els treballs per
coordinar l’elaboració d’un pla per donar compliment als compromisos
assumits i per aprofitar les oportunitats que ofereix el primer programa anual
del nou programa Erasmus 2021-2027.
2. CHARM-EU: suport al rector i a la coordinadora de l’aliança en les decisions
estratègiques, en el lideratge de la UB entre les universitats espanyoles que
participen en universitats europees i en la interlocució amb el Ministeri
d’Universitats.

3. Grup de treball sobre temes d’estrangeria que afecten col·lectius de la UB:
reunió amb el sotsdelegat del Govern a Barcelona per crear un grup de
treball entre la UB i l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona; integració en el
grup de treball entre la CRUE i la Direcció General de Migracions.
4. Conferència Mundial d’Educació Superior, organitzada per la UNESCO a
Barcelona (octubre de 2021): s’han iniciat els treballs perquè la UB aprofiti
l’esdeveniment per projectar-se internacionalment i per enfortir el seu
protagonisme en la relació entre la UE i l’Amèrica Llatina.
5. Erasmus Mundus: impuls, juntament amb el Vicerectorat de Política
Acadèmica, d’una política institucional per augmentar els màsters Erasmus
Mundus coordinats o participats per la UB.
6. Xarxes internacionals: impuls de la participació de la UB en el Grup de
Coïmbra i en la Unió Iberoamericana d’Universitats (UIU) (procés
d’ampliació i organització de l’Escola UIU sobre polítiques d’igualtat amb el
Vicerectorat d’Igualtat).
VR DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Primer Consell de Govern
1. Canvi de BB Collaborate a Zoom:
a. Millora la comunicació: optimització d’imatge i so
b. > 50 persones
c. Més possibilitat d’arxivar sessions gravades
d. Cost molt més raonable (la meitat que BB Collaborate)
2. Relleu a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ATIC).
Segon Consell de Govern
1. Nou carnet UB: s’està treballant per posar a disposició de tot l'alumnat un
Carnet Virtual de la UB, que substituirà l’actual amb el Banco de Santander.
Aquest nou carnet permetrà realitzar les funcions que necessita l’alumnat, com
la identificació, l’accés a biblioteques, préstec de llibres... També estarà
adaptat als estàndards de l'European Student Card que s’està definint per a
totes les universitats d’Europa, i facilitarà els intercanvis (ERASMUS, CHARM,
etc.). En ser virtual, permetrà l’accés sempre que es porti al telèfon mòbil.
Estarà vinculat amb l’aplicació Soc UB, per tal de potenciar-ne l’ús. La intenció
és afegir valor a aquesta aplicació i que pugui arribar a ser el canal de
comunicació amb l’alumnat. També es preveu la digitalització del carnet per a
PDI i PAS.
2. Suport a ordinadors Apple per a PDI i PAS: ben aviat, des de l’àrea TIC de la
Universitat de Barcelona, es donarà suport als ordinadors amb sistema
operatiu IOS de Mac per a tot el personal. S’està formant el personal de suport
per a l’atenció i es disposarà d’accés a un servei d’assessorament per resoldre
casos especials, si és necessari.
VR DE RELACIONS INSTITUCIONALS, COMUNICACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1. S’han aprovat dos documents sobre política lingüística en el marc del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC). Un sobre l’aprenentatge i l’acreditació de
les terceres llengües en el sistema universitari català, en què s’insta a impulsar
una regulació més flexible i adaptable a les possibilitats i necessitats de cada
universitat. Un altre sobre la garantia del compliment de la llengua de docència
anunciada, com a resposta al requeriment del síndic de greuges a les
universitats catalanes davant les queixes que s’havien produït a començament
de curs pels canvis de llengua. En aquest sentit, els Serveis Lingüístics duran

a terme cursos de català als centres en què es consideri necessari, per tal de
facilitar l’accés dels estudiants a l’aprenentatge de la llengua catalana.
2. S’han concedit els ajuts Interlingua 2021 de la Comissió de Política Lingüística
del CIC. Per segon any consecutiu, la UB ha obtingut el percentatge més alt
de totes les universitats catalanes.
3. S’estan organitzant des dels Serveis Lingüístics actes al voltant de Sant Jordi
i la Primavera de la Llengua, com ara el concurs digital EnROIGits, dedicat a
Montserrat Roig.
4. Edicions UB ha publicat el llibre institucional Montserrat Roig en el record, amb
una antologia de textos seus i les intervencions en la jornada del mateix nom,
celebrada el dia 8 de març.
5. Edicions UB i la Unitat d’Audiovisuals han preparat un vídeo per Sant Jordi en
què diversos autors de novetats editorials exposen succintament el procés
d’elaboració d’un llibre.
6. Des de la Unitat de Comunicació s’ha fet una pàgina web amb totes les
activitats institucionals i les que es fan en els diversos centres amb motiu de
Sant Jordi.

