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1 INTRODUCCIÓ 
 
La Fundació Universitària Balmes i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, de 
la qual n’és titular, entén la Responsabilitat Social Universitària (RSU) com la dimensió ètica 
que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la seva activitat diària, 
més enllà de les seves obligacions legals. Implica una gestió responsable de l’impacte de la 
seva activitat educativa, investigadora, laboral i mediambiental i l’establiment d’un diàleg amb 
la societat per tal de millorar l’activitat acadèmica i la seva aportació social, així com impulsar 
el desenvolupament humà sostenible. 

En sentit ampli, la RSU al servei de la comunitat, la societat i el país, es concreta en: 

1. Un govern participatiu i transparent, amb verificació externa dels resultats. 
2. Una gestió efectiva i eficient dels recursos disponibles. 
3. Un ensenyament que fomenti els valors personals, professionals i ciutadans dels 

nostres estudiants. 
4. Una recerca i transferència de coneixement al servei del desenvolupament de 

l’entorn proper i més llunyà. 
5. Un compromís amb la cultura i el desenvolupament sostenible que transmeti el 

nostre patrimoni tant cultural com ambiental a les generacions futures. 

Més enllà del compliment de les obligacions legals –que es dóna per descomptat–, la institució 
assumeix responsabilitats, en la mesura de les seves possibilitats, de millora del nivell de 
benestar de tots els actors que formen la Universitat –estudiants, personal d’administració i 
serveis i personal docent i investigador–, i de la societat que l'acull i de la qual es beneficia, i 
vol fer-los partícips de la seva labor formativa i de la seva investigació per al millorament 
global. 
 
En compliment de l’article 333.8 del Codi Civil de Catalunya, de l’article 6 de la Llei 21/2014 
del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utilitat pública i l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la 
qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades 
d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de 
desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions 
declarades d'utilitat públic es procedeix a emetre el següent informe de Balanç Social – 
Memòria RSU de la Fundació Universitària Balmes (en endavant “FUB”) corresponent a 
l’exercici 2019-2020 (01.07.2019 – 30.06.2020). 
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2 FINALITATS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

 
La Fundació Universitària Balmes (FUB), constituïda el 9 de gener de 1985 per temps indefinit, 
és l’entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. És una entitat sense 
ànim de lucre que es regeix pel Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d’una manera 
especial, pels propis estatuts de la Fundació. 
 
De conformitat amb els estatuts de la FUB la Fundació té les següents finalitats: 
 
Promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis universitaris 
i estudis superiors en els vessants humanístics, socials, científics, tècnics i professionals. 
 
Exercir com a ens titular de la Universitat de Vic i del conjunt de centres (facultats, escoles, 
departaments, instituts de recerca i transferència de coneixement, i altres) que s’hi integren 
actualment o s’hi integrin en el futur. 
 
Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural en el sentit 
més ampli, mitjançant l’organització de cursos, seminaris, simposis i congressos i la provisió 
de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i digitals. 
 
Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits compresos en l’acció 
universitària, directament o per mitjà de la concertació amb altres universitats, institucions, 
empreses, i persones externes, posant èmfasi en la promoció de les relacions entre la 
Universitat i les manifestacions socials, particularment de caràcter cultural i econòmic.  
 
Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar produccions de 
disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, econòmiques i 
tecnològiques. Aquestes activitats es podran dur a terme de manera directa o constituint 
societats o participant en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis. 
 
Concedir premis, beques, ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats amb les 
activitats que li són pròpies; homenatjar les persones que s’hagin distingit per aportacions 
significades sobre la interrelació de les humanitats, les ciències socials, la ciència i la 
tecnologia i, en particular, aprovar la concessió de les distincions d’emeritatge, doctorats 
honoris causa i les altres distincions de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 
i dels seus centres. 
 
Fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori dins el seu 
àmbit d’influència. 
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De conformitat amb l’article 3 dels estatuts la FUB exerceix les seves funcions majoritàriament 
a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a 
escala internacional.  
 
Les activitats i projectes principals o més destacats que la fundació ha desenvolupat es poden 
consultar a la memòria anual 2019-2020 de la Universitat. La memòria és un document que 
resumeix les principals activitats dutes a terme per la Universitat, així com les dades i 
indicadors més significatius durant un any acadèmic i es publica al Portal de la Transparència 
institucional i l’enllaç web és el següent: <https://transparencia.uvic.cat/lainstitucio/la-
fundacio-universitaria-balmes/planificacio-estrategica/memoria-anual/> 
  

https://transparencia.uvic.cat/lainstitucio/la-fundacio-universitaria-balmes/planificacio-estrategica/memoria-anual/
https://transparencia.uvic.cat/lainstitucio/la-fundacio-universitaria-balmes/planificacio-estrategica/memoria-anual/
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3 GOVERNANÇA 

A.TRANSPARÈNCIA. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LA FUNDACIÓ 
 
El Patronat de la FUB l’11 d’octubre de 2014 va aprovar el projecte del Portal de la 
Transparència, responsabilitat social i bon govern. 
 
L’enllaç web del Portal de la Transparència, responsabilitat social i bon govern és el següent: 
<https://transparencia.uvic.cat/> 
 
La Comissió executiva del Patronat de la FUB en la reunió del dia 26 de febrer de 2015 va 
aprovar la constitució de la Comissió de direcció del Portal de la Transparència. S’acorda per 
tal que la Comissió de direcció del Portal de la Transparència vetlli pel manteniment del lloc 
web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades. El 5 de març de 2015 es posa 
en funcionament i es fa pública la creació de la Comissió de direcció del Portal de la 
Transparència. 
 
La referida Comissió de direcció del Portal de la Transparència ha estat revisada per la 
Comissió executiva del Patronat de la FUB en data 14 de març de 2019.  
 
Les funcions de la Comissió de direcció del Portal de la Transparència actualment són vetllar 
pel manteniment del lloc web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades, 
documentació i informació contingudes. Així mateix, fer el seguiment de les peticions d’accés 
a la informació rebudes, promoure mecanismes de participació al Portal i ser l’espai de debat, 
reflexió i seguiment de les polítiques de transparència de la UVic-UCC, tenint en compte en 
tot moment les tendències més innovadores que en aquest àmbit es puguin produir. 

La composició de la direcció del Portal de la Transparència és la següent: 

- Secretari/ària General de la FUB, que presidirà la Comissió. 

- Secretari/ària General de la UVic-UCC. 

- Responsable del Portal de Transparència que actuarà com a Secretari/a de la Comissió 

- Gerent de la UVic-UCC 

- Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives 

- Director/a de l’Àrea de Qualitat 

- Director/a de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals 

- Director/a de l’Àrea de Màrqueting 

- Representant del Consell de Govern a proposta del Rector  

- Representant del PAS al Patronat 

https://transparencia.uvic.cat/
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- Representant del PDI al Patronat 

- Un representant del Consell d’Estudiants 

- Una/dues persones externes expertes en temes de governança, comunicació i/o 
transparència. 

  

També participen en les reunions les següents persones/càrrecs com a CONVIDATS, en tant 
que responsables de proveir la informació del Portal: 

- El director/a de l’Àrea de Polítiques de Talent 

- El director/a de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

- El director/a de l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement 

- El director/a de l’Àrea de Relacions Internacionals 

- El director/a de l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal 

- El director/a de l’Àrea Econòmica Corporativa 

- El director/a de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

- La persona responsable del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre 

- El personal tècnic de la Secretària General de la FUB 

- El personal tècnic de la Secretària General de la UVic-UCC 

 
El Portal de la Transparència de la FUB ha quedat en primer lloc en el rànking 2018 de la 
transparència que porta a terme la Fundación Compromismo y Transparencia. L’informe 
de l’any 2018 es pot consultar en línia en el següent enllaç web: 
<https://www.compromisoytransparencia.com/informes/examen-de-transparencia-2018-
informe-de-transparencia-voluntaria-en-la-web-de-las-universidades-espanolas>.  
La Fundación Compromismo y Transparencia  es va constituir a l’any 2007 per un grup de 
professionals procedents del món empresarial, acadèmic i del sector no lucratiu per impulsar 
el bon govern, la transparència i la rendició de comptes i l’impacte social de les institucions.   
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B. PATRONAT  
De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les 
Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública i 
l’Ordre JUS/152/2018 l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el 
nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als 
instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del 
protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades 
d'utilitat públic s’ha formalitzat l’Informe de Govern Corporatiu de l’exercici 2019-2020.  
 
L’informe de Govern Corporatiu, que es pot consultar al Portal de la Transparència de la 
institució conté la següent informació:  
- Òrgans de govern 
- Nombre mínim i màxim de patrons 
- Composició del patronat segons estatuts i a la finalització de l’exercici 
- Durada del càrrec de patró 
- Membres nats del patronat 
- Funcionament: constitució, assistència i delegació de vot 
- Assistència durant l’exercici en curs 
- Adopció d’acords 
- Remuneració  
- Comissió executiva: composició i reunions de l’exercici en curs, assistència i adopció 

d’acords. 
- Comissió permanent: composició i reunions de l’exercici en curs. 

 
Composició del Patronat 2019-20 per sexe: 
10 29% Dones 
25 71% Homes  
35 TOTAL 

 
  

Nombre de reunions del Patronat FUB curs acadèmic 2019-2020 3 
Nombre de reunions del Patronat sense assistència de la presidenta 0 
Assistència al Patronat (183) 10.12.2019 23 

6 delegació vot 
Assistència al Patronat (184) 31.12.2019 25 
Assistència al Patronat (185) 22.06.2020 27 

5 delegació vot 
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Assistència Patronats 2019-2020  
 

 
 
 
Remuneració 
El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, 
degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l’exercici del càrrec els produeixi de 
conformitat amb l’article 12 dels estatuts de la FUB.  
 
Durant l’exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020 no s’han pagat despeses als 
patrons. L’import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions 
del patronat i comissions executives és de 2.347,93 euros durant l’exercici corresponent al 
curs acadèmic 2019-2020.  
 
Les referides despeses corresponen als dinars que s’han servit durant les reunions de les 
comissions executives i permanents del Patronat que s’han celebrat en la franja horària de 
migdia per motius d’agenda i facilitar així l’assistència del major nombre possible de patrons. 
 
Hi ha una assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els membres del Patronat i Directius, 
com a mecanisme de cobertura legal enfront qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació 
del règim de responsabilitat dels membres del Patronat.  
 
La pòlissa té un capital amb un límit assegurat d’indemnització de 6.000.000 € d’euros per 
sinistre i any (amb els corresponents sublímits) i una prima anual de 13.500 euros.    
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Àmbits acords Número 
acords 

Aprovacions actes anteriors, ratificació acords comissió executiva i 
calendari 

7 

Nomenaments/renovacions patrons, síndica, nomenaments representants 
altres entitats 

6 

Aprovació propostes acadèmiques 4 
Designacions i nomenaments acadèmics 2 
Modificació normativa (Estatuts, NOF i d’altra normativa interna) 5 
Federació  1 
Autoritzar i facultar  1 
Bona governança 3 
Àmbit econòmic 4 
Convenis 1 

 

 
Els acords adoptats pel Patronat es troben publicats i tots ells es poden consultar al Portal de 
Transparència de la FUB – UVic-UCC. 
 

C. COMISSIÓ EXECUTIVA   
El Patronat designa una comissió executiva d’entre els seus membres per acord adoptat per 
majoria absoluta. La Comissió executiva està integrada per un mínim de quatre i un màxim de 
nou membres i estarà presidida pel president/a del Patronat, podent delegar la presidència a 
favor d’un altre patró. Actuarà com a secretari/ària el del Patronat. Els seus membres exerciran 
el càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat. 
 
 

Nombre de reunions: Comissió Executiva curs acadèmic 2019-2020 6 
   -telemàtiques 4 
   -presencials 2 
Assistència CE (50) 10.10.2019 6 

+1 delegació vot 
Assistència CE (51) 12.03.2020 5 

+3 delegació vot 
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Assistència Comissions Executives telemàtiques 2019-2020  

 
 
 
 
Assistència Comissions Executives celebrades presencialment 2019-2020 
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Àmbits acords Número 
acords 

Aprovacions actes anteriors   4 
Nomenaments/renovacions patrons, nomenaments representants altres 
entitats 

1 

Aprovació propostes acadèmiques i distincions acadèmiques 26 
Designacions i nomenaments acadèmics 8 
Bon Govern i aprovació normativa 2 
Àmbit econòmic 3 
Convenis 1 

 

Els acords adoptats per la comissió Executiva es troben publicats i es poden consultar al Portal 
de Transparència de la FUB – UVic-UCC. 
 

D. CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA 
La Direcció General de la FUBalmes i la Gerència de la UVic-UCC exposen periòdicament a 
les reunions de Comissió Executiva i de Patronat de la FUBalmes la situació econòmica i 
presenten informes econòmics. Concretament a les reunions de la Comissió Executiva del 
Patronat i del Patronat de l’exercici 2019-2020 s’ha informat de l’estat economicofinancer en 
les següents ocasions tal i com es detalla a continuació: 
 

Data de la 
reunió 

Comissió 
Executiva (CE) o 

Patronat (P) 

S’informa de 

12.07.2019 CE - 
10.10.2019 CE Situació economicofinancera  
10.12.2019 P Informació Fons Especial Modolell. 

31.12.2019 P 

Aprovació dels comptes anuals de la Fundació 
Universitària Balmes de l’exercici 2018/2019.  

 
Aprovació del pressupost 2019/2020.   
 

12.03.2020 CE Informe sobre la situació econòmica 

02.04.2020 CE 
Informe de la direcció de les actuacions de l’àmbit 
organitzatiu i econòmic portades a terme en relació 
a la pandèmia Covid-19 i presa d’acords, si escau. 

06.05.2020 CE 
Aprovar, si escau, la petició i formalització d’un 
Préstec ICO “Préstec ICO Covid-19” per un import 
de 1.500.000€. 

13.05.2020 CE Informe de la direcció 

22.06.2020 P 
Proposta de la primera estimació de comptes 
2019/2020. Informació provisional del pressupost 
2020-21. Informació del Fons Especial Modolell.  
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Els comptes anuals estan publicats al Portal de la Transparència. 
 

E. GESTIÓ, IDENTIFICACIÓ I/O SEGUIMENT DE RISCOS (PLA COMPLIMENT 
NORMATIU)  
Si bé els objectius i l’activitat que porta a terme la FUB es poden veure afectats per riscos, la 
Fundació realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i la minimització de la 
possibilitat de qualsevol situació de risc. La majoria de processos es troben doncs recollits en 
protocols i reglaments interns. 

La FUB compta amb un Codi Ètic, un Codi de Bon Govern, un Codi de Conducta per a la 
realització d’inversions financeres i un Reglament de Bones Pràctiques. 

Actualment la Fundació està treballant per a la confecció d’un Pla de Compliment Normatiu.   
 
 

F. ÈTICA I PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ. PRINCIPIS I VALORS QUE 
FONAMENTEN LES BONES PRÀCTIQUES DE GOVERN I GESTIÓ 
A l’article 32 dels estatuts de la FUB s’estableix que els membres dels òrgans de govern de la 
fundació no poden intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes 
en què tingui un conflicte d’interessos amb la Fundació. 

L’anterior també es preveu en el Codi de Bon Govern de la FUB. 

Al mateix temps la FUB també compta amb un Codi de Conducta per a la realització 
d’inversions, un Codi Ètic i un Reglament de Bones Pràctiques. 

La FUB va aprovar el 17 de desembre de 2015 un Protocol de Conflicte d’Interessos a fi i 
efecte de concretar l’anterior i en el seu apartat 3 es preveu el procediment intern per adoptar 
una declaració responsable. 

 

G. CONTRACTACIÓ  
De conformitat amb l’article 3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (endavant, 
LCSP), la FUBalmes forma part del sector públic: és, en concret, un poder adjudicador no 
administració pública, per tant, actua com a operador econòmic, sent adjudicatària de 
contractes licitats per entitats i signa convenis de diversos tipus. Per aquest motiu, la Fundació 
es regeix pel Títol I del Llibre III de la LCSP. 
 
Complint amb la LCSP, la FUBalmes adopta unes bases d’execució del pressupost anuals, 
les quals estableixen els límits per a realitzar les compres, així com les responsabilitats 
corresponents. Segons les dites bases d'execució les fases de la gestió de la despesa, són: 
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la proposta, l’autorització, la disposició, el reconeixement d'obligació, l’ordenació del 
pagament i finalment, l’execució material del pagament. 
 
Altrament, la FUBalmes incorpora en tota la contractació pública criteris socials i  
mediambientals sempre que guardin relació amb l’objecte del contracte, en la convicció que 
la seva inclusió proporciona una millora relació qualitat-preu en la prestació contractual, així 
com una major eficàcia i eficiència.  
 
Tots aquests negocis jurídics estan subjectes a les exigències de transparència fixades per la 
Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre. La 
UVic-UCC disposa d’un Portal de la transparència, responsabilitat social i bon govern, el qual 
inclou un apartat sobre els contractes d’obres, subministraments i serveis subscrits a partir de 
l’1 de gener de 2015, facilitant així, la informació genèrica, el perfil del contractant i la relació 
de contractes atorgats.  
 
Els proveïdors principals s’estableixen dins l’Estat Espanyol, i de forma concreta, a Catalunya.  
Les licitacions es publiquen a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya i del Govern d’Espanya.  
 
A més, la UVic-UCC utilitza la Seu electrònica com a mitjà virtual per tal que els tercers i 
membres de la comunitat universitària puguin relacionar-se amb la Universitat, d’aquesta 
manera, les dites persones poden tenir accés a la informació, els serveis i els tràmits 
electrònics. La Seu electrònica de la UVic-UCC utilitza els següents serveis del Consorci AOC: 
E-Tram (tràmits en línia), e-Tauler (Tauler d’anuncis), e-Notum (notificació electrònica) i e-Fact 
(Facturació electrònica).   
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4 ENTITATS FEDERADES 
 
El 30 de gener de 2014 l’alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes 
(FUBalmes), Josep M. Vila d’Abadal; i l’alcalde de Manresa i president de la Fundació 
Universitària del Bages (FUBages), Valentí Junyent, van formalitzar un contracte de 
federació entre les dues institucions. 
 
Aquesta nova estructura universitària federada va culminar en la creació de la UNIVERSITAT 
DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVic-UCC), reconeguda per Llei del 
Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig, i modificada per Llei 2/2014, de 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. L’ens titular de la UVic-UCC 
és la Fundació Universitària Balmes. 
 
El reconeixement de la UVic-UCC ha estat una restauració o refundació de la Universitat a 
Vic, ciutat que compta amb una antiga tradició i una provada vocació d’estudis superiors que, 
arrelats a l’Edat Mitjana, han mantingut una presència constant sota formes canviants. Abans 
de la represa d’aquestes darreres dècades i de l’actual universitat, tres grans institucions al 
llarg dels segles han donat a Vic el caràcter de ciutat d’estudis superiors i cultura, l’Escola 
Catedralícia i l’Estudi General a l’Edat Mitjana, la Universitat Literària durant l’Edat Moderna i 
el Seminari Tridentí dels segles XIX i XX. La UVic-UCC és continuació d’aquesta tradició 
educativa i alhora respon a les necessitats de la societat actual i ha comptat amb la integració 
a aquest  projecte d’altres institucions i centres universitaris que reforça i consolida la UVic-
UCC. 
 
La Universitat i la FUB tenen una clara vocació de servei públic i assumeixen el compromís 
de donar compliment als principis de transparència, administració i control  propis de les 
entitats del sector públic que faran efectiu en cada moment mitjançant l’aprovació d’una 
regulació interna curosa amb aquests principis i amb una composició del seu Patronat amb 
presència rellevant de representants de l’entorn municipal i també de la Generalitat, 
conjuntament amb representats de la societat social, professional i empresarial del territori.  
 
L’estructura i normativa interna de govern de la universitat i de llurs facultats i centres que la 
composen i de les entitats federades que en són titulars han de permetre l’acompliment 
estricte per cadascuns dels àmbits acadèmic corporatiu  de les respectives funcions que els 
són propis, i també entre les entitats federades i la FUB, aquesta com a institució titular de la 
universitat. Tot plegat configura un model propi i singular de governança de la UVic-UCC  dins 
l’àmbit universitari català adequat per al compliment de les seves finalitats i per a un eficient 
desenvolupament del servei públic en el que està compromès. 
 
La UVic-UCC es configura amb una estructura federada amb la voluntat que la FUBalmes 
sumi esforços i creï sinergies amb altres entitats amb les mateixes finalitats que permetin un 
creixement de la universitat dins l’àmbit universitari català i, alhora, esdevingui un factor 
d’equilibri territorial de Catalunya. En aquest sentit, es va formalitzar l’acord de federació amb 
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la Fundació Universitària del Bages ubicada a la ciutat de Manresa i, conjuntament amb 
aquesta entitat, es va constituir un altre acord de federació amb la Fundació d’Estudis 
Superiors en Ciències de la Salut que és la titular de la Facultat de Medicina  de la UVic-
UCC.  
 
La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut va ser registrada al Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.945 el 19 de gener de 2016 
 
Principis de l’acord federatiu entre la FUBalmes i la FUBages  

1. El pacte federatiu implica que cada entitat manté la gestió dels propis centres, amb els 
seus recursos humans, tecnològics i patrimonials i estableixen una relació 
de col·laboració institucional, estratègica i de coresponsabilitat en l’ordenació 
acadèmica. 

2. La subsidiarietat que implica el suport i l’ajuda entre les institucions, sense substituir-
ne una per l’altra, de manera que tot allò que es pugui fer en el territori més proper es 
faci allà i no en un altre, sumant i cercant complementarietats i sinergies. 

3. La màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d’organització acadèmica de 
les entitats federades 

4. La cooperació federativa per la qual les dues entitats es comprometen a fer tot el 
possible per implicar l’altra entitat en el desenvolupament de nous projectes 
acadèmics, de recerca, de transferència de coneixement i de desenvolupament 
territorial. 
 
 

La Fundació Universitària Balmes en la reunió del Patronat del dia 22 de juny de 2020 acorda 
la formalització d’un acord de federació amb la Fundació Privada Elisava Escola 
Universitària (ELISAVA) segons les condicions que resulten de la proposta de conveni que 
es presenta als membres del Patronat. 
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5 ENTITATS VINCULADES 
 
La Fundació Universitària Balmes vehicula part de les seves finalitats a través de les següents 
entitats vinculades: Eumo Editorial, SA, la Fundació per a la Formació Integral en Indústries 
Càrnies i Agroalimentàries (Kreas) i Creacció, Agència d’Emprenedoria i Coneixement, S.L. 
 
o La Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries 
(Kreas) es va constituir l’any 2013 fruit del treball conjunt entre la Fundació Universitària 
Balmes i la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), que aglutina més del 96% de 
la producció càrnia catalana. Kreas és un centre de formació professional dual de qualitat de 
l’àmbit de la indústria càrnia i agroalimentària, que va néixer amb l’objectiu de formar i 
qualificar els treballadors d’aquest sector per contribuir a la millora de la seva competitivitat. 

El Cicle Formatiu de Grau Superior ofert el curs 2019-2020 és el següent: Processos i qualitat 
en la indústria alimentària. El nombre d’alumnes graduats de dit CFGS és d’11. 
 
 
o Eumo Editorial, SA va ser constituïda a l’any 1979 com a editorial de l’Escola 
Universitària de Mestres d’Osona. Aquesta aliança, mútuament enriquidora, entre estudis 
superiors i edició de llibres ha aportat el coneixement i l’experiència necessaris per construir 
un catàleg centrat en l’educació, entesa com un instrument de desenvolupament personal i 
d’apoderament de la ciutadania.   

La circularitat entre Eumo Editorial i la UVic-UCC per nodrir-se mútuament de pensament i 
d’experiència ha fet un pas més aquest curs 2019-2020. Per fomentar el conreu i la difusió de 
la «literatura d’idees», en paraules del Sr. Ricard Torrents, fundador de l’editorial, Eumo ha 
impulsat un premi d’assaig en llengua catalana. El Premi d’Assaig Ricard Torrents Bertrana 
se suma així a un projecte universitari i editorial compromès amb una cultura en català.  
 
Altres evidències d’aquesta circularitat que propicia la transferència de coneixement i trenca 
barreres entre el món acadèmic i la societat són dos títols publicats els darrers mesos: 
Pseudohistòria contra Catalunya, de Vicent Baydal i Cristian Palomo (ed), que ha ocupat 
durant setmanes les llistes dels títols preferits pels lectors, i Educa’ls per cooperar, de Joan 
Arumí, Ia Camps, Xavier López i Gemma Torres, un exemple reeixit de la cooperació entre 
universitat i escola. 
 

Total títols publicats curs 2019-2020:   27 
 

Joan Arumí, Ia Camps, Xavier López i Gemma Torres. Educa’ls per cooperar. 
Col·lecció Didàctiques i complements. Setembre de 2019. 

 
Antònia Vicens. Lovely. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Setembre de 2019. 
 
Teresa Casals i Martí Mas. La reinvenció de l’escola catalana. Un compromís col·lectiu. 
Col·lecció Documents. Setembre de 2019.  
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Martí Marín. ¡Ha llegado España! La política del franquisme a Catalunya (1938-1977). 
Col·lecció Referències. Setembre de 2019. 
Tania García. Guia per a mares i pares que no són perfectes i criatures que no han de 
ser-ho. Col·lecció Educació i Família. Setembre de 2019. 
 
Jaume Funes. Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix. Col·lecció Educació 
i Família. Octubre de 2019.  
 
Vanesa Amat, M. Carme Bernal i Isabel Muntañá. Plouen poemes! Il·lustracions de 
Morad Abselam. Col·lecció Contes. Octubre de 2019.  
 
Pere Bosch i Cuenca. El primer procés contra Catalunya. Repressió i resistència 
després del 6 d’octubre de 1934. Col·lecció Punts de Vista. Octubre de 2019.  
 
Sylvia Plath. El Colós. Traducció de Núria Busquet Molist. Col·lecció Jardins de 
Samarcanda. Octubre de 2019.  
 
Pilar Godayol. Germanes de Shakespeare. 20 del XX. Col·lecció Capsa de Pandora. 
Octubre de 2019.  
 
Marta Comas Sàbat. Okupes a l’escola! La veu de les famílies en el sistema educatiu. 
Col·lecció Educació i Família. Novembre de 2019.  
 
Miquel Àngel Llauger. A d’armari. Un abecedari de les coses de casa. Il·lustracions de 
Gibet Ramon. Col·lecció Contes. Novembre de 2019.  
 
M. Carme Bernal, Carme Rubio. Contes molt animals i una mica humans. Il·lustracions 
de Laura Reixach. Col·lecció Contes. Novembre de 2019.  
 
Diversos autors. Reduccions 113. Monogràfic dedicat a Gabriel Ferrater. Col·lecció 
Reduccions. Novembre de 2019.  
 
Anna Matamala. Accessibilitat i traducció audiovisual. Col·lecció Biblioteca de 
Traducció i Interpretació. Desembre de 2019.  
 
Leonor Serrano. Dones, educació i treball. Estudi introductori de M. del Carmen Agulló. 
Col·lecció Textos Pedagògics. Gener de 2020.  
 
Jordi Larios. En vespres grocs. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Febrer de 2020.  
 
Vicent Baydal i Cristian Palomo (Ed.). Pseudohistòria contra Catalunya. De 
l’espanyolisme a la Nova Història. Col·lecció Referències. Febrer de 2020.  
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Salvador Macip i Chris Willmott. Viurem per sempre? Com la biomedicina ens està 
canviant la vida. Col·lecció Salut i benestar. Febrer de 2020.  
 
Josep Hereu. Testimonis sense veu. Col·lecció Punts de vista. Febrer de 2020.  
 
Ivette Nadal. L’àngel i la infermesa del pensament. Col·lecció Jardins de Samarcanda. 
Febrer de 2020.  
 
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Aprenc a llegir amb en Pau i la 
Laia. Col·lecció Contes. Febrer de 2020.  
 
Anna Ramis. De 0 a 3, res de pantalles? Col·lecció En família. Maig de 2020. 
 
Miquel Tuneu. Homenets. Col·lecció Documents. Maig de 2020.  
 
Diversos autors. Reduccions 114. Monogràfic dedicat a Josep M. Sala-Valldaura. 
Col·lecció Reduccions. Maig de 2020.  
 
Miquel Pagès i Marc Planas. Parlar al món des de l’escola. L’experiència de Thau TV. 
Col·lecció Didàctiques i complements. Maig de 2020.  
 
Josep Antoni Bombí, Miquel Bruguera i Jacint Corbella. Història breu de l’anatomia 
patològica a Catalunya. Llibre d’encàrrec. Juliol de 2020.  

 
 
o Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL va ser constituïda 
a l’inici de l’any 2014 com agència de desenvolupament socioeconòmic del territori d’Osona i 
està formada per 4 socis: Ajuntament de Vic (40%), Fundació Universitària Balmes (20%), 
Ajuntament de Manlleu (20%) i Consell Comarcal d’Osona (20%). Creacció, va ser creada per 
unir els esforços dels diferents agents que treballen en el territori i donar suport al teixit 
socioeconòmic en els àmbits del coneixement, la recerca, l’emprenedoria i la innovació amb 
la missió de treballar per a la millora de la competitivitat de les empreses, la millora de 
l’ocupabilitat de les persones i el millor posicionament del territori amb l’objectiu de crear 
ocupació de qualitat en aquest. 

 
 
La Fundació Universitària Balmes també vehicula part de les seves finalitats fundacionals a 
través de les entitats dependents: Eumo Gràfic, SA i el centre Teknós del qual n’és l’entitat 
titular. 
 
o L’empresa Eumo Gràfic, SA va ser creada l’any 1990 per atendre activitats de 
disseny, fotocomposició producció i realització de material de divers suport. Actualment és 
coneguda amb el nom comercial d’Eumo_dc i ofereix serveis integrals de disseny, món digital 
i comunicació.   
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o L’any 2013 es va crear Teknós, un centre de formació professional en tecnologia i 

comunicació que ofereix dos Cicles Formatius de Grau Superior, certificats de professionalitat 
i formació continua. El centre Teknós està ubicat a l’edifici la Farinera, mitjançant conveni 
entre la Fundació Universitària Balmes, l’Ajuntament de Vic i la Fundació Educació i Art 
(Feduart). 

 

Els Cicles Formatius de Grau Superior oferts el curs 2019-2020 han estat els següents:   
 
Cursos de CFGS curs 2019-2020 Nombre de graduats curs 2019-2020 
Animacions 3D Jocs i entorns interactius 28 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 13 

Màrqueting i publicitat 17 

6  
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7 ACTIVITAT EDUCATIVA 

A. DOCÈNCIA 
Mapa dels estudis que s’han ofert a la UVic-UCC durant el curs acadèmic 2019-2020: 

* S’aporten dades del conjunt UVic-UCC atès que la FUBalmes n’és la titular.  
En cas de dades referents únicament a Campus UVic  s’indica expressament. 

 
PRESENCIALS 
 
Graus en Arts i Humanitats 
Disseny (BAU. Escola Superior de Disseny) 
Traducció, interpretació i Llengües Aplicades 
 
Graus en Ciències 
Biologia 
Biotecnologia 
Ciències Ambientals 
Ciències Ambientals/Biologia 
Tecnologia i Gestió Alimentària 
 
Graus en Ciències de la Salut 
Fisioteràpia 
Infermeria 
Logopèdia 
Medicina 
Nutrició Humana i Dietètica 
Podologia 
Psicologia 
Teràpia Ocupacional  
 
Graus en Enginyeria i Arquitectura 
Enginyeria Biomèdica  
Enginyeria de l’Automoció  
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
Enginyeria Mecatrònica 
Enginyeria en Tecnologies Industrials 
Multimèdia   
Multimèdia. Aplicacions i videojocs 
 
Graus en Ciències Socials i Jurídiques 
Administració i Direcció d’Empreses 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
Comunicació Audiovisual 
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Criminologia (ESERP) 
Dret (ESERP) 
Educació Social 
Màrqueting i Comunicació Empresarial  
Mestre d’Educació Infantil 
Mestre d’Educació Infantil/Mestre d’Educació Primària amb menció 
Llengua Anglesa (Pla de Millora) 
Mestre d’Educació Primària 
Negocis Internacionals (ESERP) 
Periodisme 
Publicitat i Relacions Públiques   
Publicitat, màrqueting i Relacions Públiques (ESERP) 

 
 
 

SEMIPRESENCIALS I ONLINE 

Graus 

Nutrició Humana i Dietètica 
Teràpia Ocupacional 
Traducció, interpretació i Llengües Aplicades 
Logopèdia   

 
 
 

MÀSTERS UNIVERSITARIS 

Arts i Humanitats 

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 
Investigació i Experimentació en Disseny (BAU) 
Traducció Especialitzada 
 
 

Ciències Experimentals 

Anàlisis de Dades Òmiques / Omics Data Analysis 
 

Ciències de la Salut 

Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades 
Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic 
Psicologia General Sanitària 
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Metodologia  de la Simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències 
de la Salut i Socials  
Recerca en Salut 
 

Ciències Socials i Jurídiques 

Educació inclusiva 
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i  
Formació Professional Educació Física  
Gestió Empresarial (EADA) 
Innovació en Didàctiques Específiques 
Pedagogia Montessori (0-6 anys) 
Polítiques Socials i Acció Comunitària 
Prevenció de Riscos Laborals  

 
 

Enginyeria i Arquitectura  
 
Enginyeria Industrial  

 
 
 

ESTUDIS DE FORMACIÓ CONTINUA 
CAMPUS UVIC 
 

 
Programes 

 
Matriculats 

Màsters propis, postgraus i cursos 
d’especialització 
 

64 731 

Diploma interuniversitari 3 172 

Cursos i jornades 
 

67 2.699* 

Cursos a mida  24 713 

Study abroad 2 175 

Short-stay programmes 5 64 

Escola d’Idiomes 24 537 

TOTAL 189 5.091 

Programes conjunts UVic/UManresa 

Màsters propis i postgraus 3 103 

(*) s’han comptabilitzat assistents a webinars. 
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UNIVERSITAT D’ESTIU (*) Programes Matriculats 

Cursos   6 68 

Jornades professionals i escoles d’estiu 
 

8 114 

Webinars  9 523 

TOTAL 23 705 

(*) enguany degut a la situació excepcional de la Covid-19 s’ha vist reduït el nombre de cursos 
oferts 
 

EMPRENEDORIA CAMPUS UVIC 

7 Tallers de sensibilització  

123 Estudiants  

46 Assessoraments  

 
 

 

PERSONES USUÀRIES I COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
A continuació es presenten les dades que permeten conèixer alguns dels perfils de les 
persones o col·lectius beneficiaris de la fundació: 
 

TOTAL Estudiants de la UVic-UCC: 18.414  
 
Estudiants campus UVic 2019-20 en xifres: 

4.658 Graus de la UVic 
330 Màsters de la UVic 
264 Doctorats de la UVic-UCC 

5.091 Formació contínua de la UVic 
705 Universitat d’estiu 

 
Estudiants campus UVic 2019-20 per facultats: 

1.652 Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) 
1.466 Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB) 
853 Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT) 
749 Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) 
264 Escola de Doctorat (ED) 
268 Facultat de Medicina (FM) 

 
Estudiants campus UVic 2019-20 per sexe: 

3.003 Dones 
2.249 Homes  
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Estudiants campus UVic 2019-20 per procedència geogràfica: 

4.055 Catalunya 
342 Estat Espanyol 
855 Internacional  

 
 
Beques i ajuts campus UVic 2019-20: 

3.403.341 € Beques del Ministeri d’Educació 
792.060 € Beques de la UVic 
272.911 € Beques d’institucions privades 
320.047 € Beques de la UVic-AGAUR 
361.323 € Beques de mobilitat d’estudiants  
47.180 € Beques del País Basc 

5.196.862 € TOTAL  
 
 
 
Campus internacional UVic 2019-2020: 
ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL  IN OUT 
GRAUS: ERASMUS 172 261 

Estudi 159 105 
Pràctiques 13 126 
Pràctiques Recent titulats   30 

GRAUS: NO ERASMUS 184 337 
Estudi 57 30 
Pràctiques internacionals 13 268 
Estades de curta durada (Short-stay Programmes) 64  
Study Trips 50 39 

DOBLE GRAU INTERNACIONAL 4 1 
MÀSTER OFICIAL ERASMUS  2 

Pràctiques d’estudiants acabats de titular  1 
Pràctiques  1 

MÀSTER OFICIAL NO ERASMUS  4 
Pràctiques internacionals   4 

DOCTORAT 3 14 
Estades de recerca 3 8 
Erasmus pràctiques   6  

UVIC INTERNS 6   
TOTAL ESTUDIANTS MOBILITAT INTERNACIONAL 544 619 
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ESTUDIANTS INTERNACIONALS DE “RECRUITMENT”   
UVic 

IN OUT 

Títols oficials  668  
Títols propis 201  
Total d’estudiants internacionals de “recruitment” 1.264  
TOTAL D’ESTUDIANTS INTERNACIONALS (mobilitat i 
“recruitment”) 

1.808 619 

 

 

ESTUDIANTS DE MOBILITAT ESTATAL 2019-2020 IN OUT 
Intercanvi SICUE 7 8 
Mobilitat de programes de doctorat  3 
Total d’estudiants de mobilitat estatal 7 11 
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B. RECERCA 
L’OTRI és l’oficina tècnica que dona suport al col·lectiu investigador de la UVic-UCC a través 
de la gestió dels programes de doctorat, l'activitat de recerca, la transferència de coneixement, 
les accions de divulgació científica, els resultats en R+D i la producció científica. Els objectius 
de l'OTRI són potenciar l'activitat d'R+D, fer visibles els resultats d'aquesta activitat i simplificar 
les tasques administratives i de gestió que ha de fer un investigador o investigadora per dur a 
terme la seva recerca. 

Les unitats de l’OTRI són les següents: 

– Oficina de Doctorat 
– Unitat de Gestió de la Recerca - Oficina de Projectes 
– Unitat de Valorització i Transferència de Coneixement 
– Unitat de Divulgació Científica 
– Unitat de Gestió de la Producció Científica 

 

Finançament per la recerca sol·licitat durant l’exercici 2019-2020 i històric 
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Finançament obtingut històric / 2019-2020 

 
 

 
Evolució del nombre de sol·licituds a projectes europeus enviades i guanyades/2019-
2020 
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RELACIÓ DE GRUPS DE RECERCA RECONEGUTS 2019-2020 

 
Ciències experimentals 

Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) 
Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM) 
Reparació i Regeneració Tissular (TR2LAB) 
Quantitative Biolimaging (QUBI) 
Ecologia Aquàtica (GEA) 

 
Ciències humanes  

Aprenentatge i comunicació (GRAC) 
Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC) 
Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció (TEXLICO) 
 

Ciències mèdiques i de la salut 

Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) 
Salut Mental i Innovació Social (SaMIS) 
Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes (M30) 
Innovació en Podologia, Biomecànica, Fisioteràpia i Exercici Terapèutic (GRIBiPoFET) 
Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient (GRInDoSSeP) 
Epidemiologia i Salut Pública (GRESP) 

 
Ciències socials  

Atenció a la Diversitat (GRAD) 
Coneixement i Didàctica (CODI) 
Data Analysis and Modeling (DAM) 
Educació Física (GREF) 
Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL) 
Emprèn  
Esport i Activitat Física (GREAF) 
Grup de Recerca en Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI) 
Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) 
Recerca Educativa (GREUV) 
Suport Performance Analysis Research Group (SPARG) 
Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE) 
Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge (GRENEA) 
Disseny i Transformació Social (GREDITS) 
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Enginyeries  

Mecatrònica i Modelització aplicada a la Tecnologia de Materials (MECAMAT) 
Tractament de Dades i Senyals (TDS) 
Digital Care 

 
 

RELACIÓ DE CÀTEDRES I CENTRES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 2019-2020 

 
Càtedres  

Càtedra de Cures Pal·liatives 
Càtedra de Serveis Socials 
Càtedra TIC Salut Social  
Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris 
Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar 
Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat 
Càtedra de Bioètica 
Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris 
Càtedra d’Educació Mèdica 
Càtedra de Salut i Població 
Càtedra de Salut Mental 
Càtedra de Simulació i Seguretat dels Pacients  
 

 

 

ESCOLA DOCTORAT 2019-2020       

      Relació de programes de doctorat i nombre d’estudiants 

  2019-2020 
Bioinformàtica 2 
Ciències Experimentals i Tecnologies 40 
Cures Integrals i Serveis de Salut 78 
Dret, Economia i Empresa 20 
Estudis de Gènere. Cultura, Societat i Polítiques 11 
Innovació i intervenció Educatives 54 
Medicina i Ciències Biomèdiques 19 
Traducció, Gènere i Estudis Culturals 40 
TOTAL 264 
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Membres dels grups de recerca campus UVic. Nombre total de professorat per àrea de 
recerca 2019-2020  
35 Ciències Humanes 14% 
67 Ciències Experimentals 26% 
37 Ciències Mèdiques 14% 
104 Ciències Socials 40% 
15 Enginyeries  6% 
258 TOTAL de membres dels grups de recerca campus UVic 

 
 
Dades sobre l’evolució dels estudis de doctorat  

 
 
 

Escola de doctorat: xifres del curs 2019/20 

Programes de doctorat 8 

Oferta anual de places de nou accés 74 

Doctorands 264 

Estrangers 37 
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Cotuteles 5 

Ajuts predoctorals 41 

Finançament obtingut en convocatòries DI 203.760€ 

Finançament obtingut en convocatòries predoctorals 103.874,85€ 

 
 

C. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
Els Centres de Recerca i de Transferència de Coneixement complementen l'activitat dels 
departaments de la UVic-UCC en àrees temàtiques que interessen de manera transversal les 
facultats i escoles o bé en àrees d'interès estratègic per a la UVic-UCC. 

Tenen per finalitat generar, aplicar i difondre coneixement, fent compatible el rigor acadèmic i 
la dinamització cultural. Aquesta tasca es porta a terme mitjançant la realització de projectes 
de recerca i l'organització d'activitats culturals, científiques i docents d'índole diversa. 

 

RELACIÓ DE CENTRES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
2019-2020 

 
Centres de recerca i transferència de coneixement 2019-2020 

Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) 
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) 
Centre Tecnoloògic Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) – 
Centre TECNIO 
Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) 
Centre d’Estudis i Recerca en Educació (CRED) 
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)  
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Evolució del nombre de projectes per centre  

 

 

2018-2019: 92 convenis 

2019-2020: 80 convenis 

 

Recursos obtinguts per curs  
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Evolució de les activitats congressuals i de divulgació científica 2019-2020 
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8 ACTIVITATS SOCIALS, CULTURALS I ESPORTIVES 
 
A. SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 2019-2020 

 

I) Des del servei UHub-Servei a la Comunitat Universitària s’han dut a terme diferents 
activitats destinades a tota la comunitat universitària.  

 
2019 
-2ª edició de la Benvinguda UViclife (26/09), consisteix en una fira on els diferents serveis i 
col·lectius de la UVic es donen a conèixer a la comunitat universitària. També hi són presents 
diferents entitats esportives i socials de Vic.   
 
-Congrés del voluntariat d’Osona (8 i 9 /11)  
 
-Marató de donació de sang (5/11), s’aconsegueixen més de 180 donacions.  
 
-Dia Internacional contra la violència a les dones (25/11), es reparteixen llaços entre els 
membres de la comunitat universitària. 
 
-Xocolatada per la marató de TV3, juntament amb una masterclass de zumba (12/12). Es 
recapten més de 1.100€.  
 
2020 
-Cursa d’orientació urbana (02/02). Un total de 225 persones: 55 equips i 7 corredors en 
solitari. 
-Repte solidari de la UVic (05/2020). El repte plantejat per la Universitat i pel col·lectiu 
UAlumni té per objectiu fomentar la pràctica de l’activitat física en el context del confinament. 
Un total de 269 persones que, en conjunt, realitzen 239 hores d’activitat física. Es recapta un 
total de 4.435 euros. Aquests diners es destinen a la campanya de micromecenatge 
#JoEmCorono impulsada pels investigadors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà, director i 
membre respectivament de la Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat de la UVic-UCC.  
 
 
Durant tot el curs (*) 
-Els dimarts els membres de la comunitat universitària tenen la possibilitat d’assistir a les 
sessions de Cineclub Vic per 1€.  
 
-Els dimecres se celebra el Mercat de la UVic amb productes provinents de l'economia social 
(esmorzars de magdalenes i cafès) amb l’associació Sant Tomàs.  
 
-Assessorament en temes d’allotjament i transport (aplicació compartir cotxe fes-edit), 
informació sobre voluntariat, suport a les activitats generades pels col·lectius UVic (coral, 
orquestra, aula de teatre i consell estudiants), ofertes de la plataforma de descompte UVals, 
lloguer de taquilles, tramitació carnet UVic i gestió de l’aplicatiu d’ofertes i demandes. 
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II) Des del servei UHub-Servei a la Comunitat Universitària s’han dut a terme diferents 
activitats/serveis destinats a l’estudiantat.  

L'any 2015 es va aprovar la declaració institucional sobre Igualtat d’Oportunitats i 
Accessibilitat a la UVic-UCC i la FUB sorgida de la necessitat de fer un plantejament més 
global sobre la universitat accessible i inclusiva. Fruit d’aquesta Declaració la UVic-UCC 
treballa en el Pla d’accessibilitat que inclourà el posicionament institucional per al foment de 
la igualtat d’oportunitats i accessibilitat, però també el conjunt de mesures i accions que es 
desenvolupen de forma general o específica per a l’atenció dels diferents col·lectius socials i 
condicions de diversitat que es puguin donar. Aquest Pla d’accessibilitat inclourà les accions 
i les línies prioritàries en les quals els serveis i unitats de suport a la comunitat orientaran les 
seves accions. Actualment aquesta atenció se centralitza principalment des de dos serveis i 
una unitat: Servei d’Atenció als Estudiants amb Diversitat Funcional, Servei d’Orientació 
Psicopedagògica i la Unitat d’Igualtat.  

- El Servei d’Atenció als Estudiants amb Diversitat Funcional Aquest servei 
d'assessorament forma part del Programa d’Orientació Psicoeducativa i de Suport a la Inclusió 
(POPSI) i està dirigit als i a les estudiants que requereixen, al llarg del seu procés formatiu a 
la UVIC, suport específic derivat de les seves condicions de discapacitat, diversitat funcional 
o de trastorns de l'aprenentatge. Des d'aquest servei es realitza un procés de valoració 
individualitzat que identifica les principals necessitats i requisits de suport que precisa 
l'estudiant. Aquests suports es recullen en un "Pla individualitzat" que s'aplica per tal d'eliminar 
les barreres a l'aprenentatge també estableix les mesures de seguiment apropiades. 

El Programa convivència Down Vic és un programa de voluntariat proposat des del SAEDF 
de la UVic-UCC, que consisteix en la convivència d’estudiants universitaris amb un/a jove amb 
Síndrome de Down en un pis de lloguer durant el curs acadèmic. La finalitat del programa és 
la d’acompanyar la persona amb síndrome de Down  per tal de que pugui desenvolupar 
habilitats per a tenir una vida mes independent i viure de la forma més autònoma possible. 
El programa neix amb la voluntat de recolzar i oferir oportunitats per afavorir el 
desenvolupament d’habilitats socials, d’autonomia personal i millorar l’autoestima i la qualitat 
de vida de persones amb Síndrome de Down. L’objectiu del programa és que els joves amb 
síndrome de Down puguin adquirir hàbits d’autonomia en la llar i responsabilitzar-se de les 
seves decisions per tal de que en un futur puguin escollir on i amb qui volen viure. L'equip de 
persones que donarà suport a la persona amb síndrome de Down seran els estudiants amb 
qui conviurà, però també estudiants voluntaris de graus vinculats a les àrees de les Ciències 
de la Salut (Teràpia Ocupacional, NHID, Infermeria...) i d’Educació (Educació Social, 
Psicologia...). Els participants d’ambdues modalitats de voluntariat estaran assessorats i 
tutoritzats per personal expert del Servei d’Atenció a l’Estudiant amb Diversitat Funcional de 
la UVic-UCC. 

- El Servei d’Orientació Psicopedagògica actua de suport als estudiants que tenen 
dificultats que poden interferir en el desenvolupament del seus estudis. Tot i que inicialment 
es tractava d’un servei més orientat a donar suport als estudiants, actualment el Servei també 
atén a demandes del professorat o equips de coordinació. El Servei organitza de manera 

https://www.uvic.cat/sites/default/files/accessibilitat.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/accessibilitat.pdf
https://www.uvic.cat/node/2624/
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puntual tallers monogràfics o de suport per donar resposta a algunes d’aquestes necessitats. 
En casos puntuals el Servei deriva a serveis especialitzats les necessitats que puguin requerir 
d’una intervenció de caràcter mèdic a través d’un conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic. 

- La Unitat d’Igualtat dona suport a les demandes de la comunitat universitària 
relacionades amb la igualtat de gènere, recollides en el II Pla per a la Igualtat de Gènere de 
la FUB/UVic-UCC 2017-2021. Vetlla per la resolució de conflictes i la sensibilització des d’una 
perspectiva de gènere. Promou accions de divulgació i ofereix assessorament en temes de 
discriminació de gènere.  

El II Pla d’Igualtat té una vigència que abasta el període 2017-2021 i té com a objectiu 
principal l’aplicació de mesures que assegurin la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones 
i homes en tots els àmbits d’activitat de la nostra institució. Vetlla per la resolució de conflictes 
i la sensibilització des d’una perspectiva de gènere, promou accions de divulgació i ofereix 
assessorament en temes de discriminació de gènere. Per altra banda, la UVic-UCC disposa 
d’un Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe per a tota la comunitat universitària. 

Pla d’acollida d’estudiants estrangers: els estudiants estrangers que arriben a la UVic-UCC 
tenen una Setmana de benvinguda durant la qual se'ls assigna un mentor que els orientarà 
en tot allò que puguin necessitar per trobar pis o residència durant la seva estada i per ajudar-
los a orientar-se els primers dies d'estada a la universitat i a la ciutat. També se'ls fa un acte 
de benvinguda amb la presència del rector, responsables de les facultats i de l'Àrea de 
Relacions Internacionals. 

Voluntariat. Les col·laboracions es realitzen amb escoles i centres per a persones amb 
diversitat funcional, fent acompanyaments i tutories a estudiants de mobilitat internacional, 
compartint experiències i ensenyant idiomes a persones de la tercera edat, entre altres. 
S’ofereix als alumnes la possibilitat de realitzar voluntariat amb crèdits. A continuació es 
detallen alguns dels programes de voluntariat que s’ofereixen:  

  

Tallers de suport a la tasca escolar Voluntariat als Amics de la Gent Gran 
Programa Mentor Voluntariat a l’Associació Asperger 
Programa de convivència  Voluntariat a Osonament 
Tallers de conversa en anglès Voluntariat a Fundació Ashes 
Voluntariats esporàdics a la UVic Voluntariat Fundació Vella Terra 
Voluntariat per la llengua Voluntariat Creu Roja 
Voluntariat a Sant Tomàs  Programa VA! VicAcció! 
Programa ADFO Càritas Diocesana de Vic  

 
 
(*) únicament durant el període d’activitats lectives presencials atesa la situació Covid-19.  
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B. OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL 2019-2020 

 
Activats culturals i/o de lleure de caire institucional 

 
– XXV Caminada de la UVic. 9 de novembre de 2019. De Gironella fins a Llac Graugés. 
Organitzada per Jaume Cristòful. 
– Cuina: Salut i sostenibilitat. Activitats transversals. Es plantegen continguts i formats 
diversos. Hi participen: FETCH, FCT, FCSB, FEC, Biblioteca Ricard Torrents, Cineclub Vic, 
Casino de Vic, Ateneu de Vic, UManresa, Biblioteca Joan Triadú i Oficina de Gestió Cultural. 
– Lliga de debat de secundària: Organització de la fase local de la Lliga de Debat Universitari 
de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d’Universitats el mes de gener: “La tecnologia 
augmenta la felicitat?”  
– Sant Jordi a la UVic: Recomenacions virals de llibres en col·laboració de la Biblioteca Ricard 
Torrents i Eumo Editorial. 
– Converses literàries de la UVic al Casino: L’abisme. Carla Gracia. 20/02/20.  
– Gestió de les exposicions de l’Espai Josep Vernis del vestíbul de l'edifici Torre dels 
Frares i de la Casa de Convalescència: 

 
Espai Josep Vernis  

- Dissenyadores. Del 28 d’agost al 25 de setembre de 2019. 
- Tretze són tretze. Del 4 al 25 de novembre de 2019. 
- La UVic-UCC al món. Del 28 de novembre al 8 de gener de 2020. 
- TDC 65, tot un món de tipografia. Del 22 de gener al 26 de febrer de 2020. 
- Dones i muntanya en moviment. Març de 2020. 

 
Edifici Torres dels Frares 

- Connecta’t al voluntariat. Del 4 al 25 de novembre de 2019. 
- Exposició de bolets. 11, 12 i 13 de novembre de 2019. 
- Els boscos del riu, els grans desconeguts. Del 2 de desembre al 7 de gener de 

2020. 
- La UVic-UCC al món. Del 10 al 31 de gener de 2020. 
- Fridays for future. Febrer del 2020. 
- Dones i física. Març de 2020. 

 
Casa de Convalescència: 

- Il·lustració científica. Del 4 al 29 de novembre de 2019. 
 

Activitats de suport i assessorament a la comunitat universitària 
– Acte de benvinguda als nous alumnes de l’Aula de la Gent Gran d’Osona (18/09/19). 
– 30è aniversari de la Convenció de drets dels infants. Acte de suport a l’alumnat del grau 
d’Educació Social (20/11/19) 
– Taula rodona al Casino de Vic. “L’exili dels mestres, 80 anys després” (10/12/19). 
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– Suport activitats del projecte Ateneu: Control d’usos de la Sala Ateneu, control 
pressupostari, control d’assistències, suport en la programació de les activitats de tot l’any i 
difusió. 
– Coral: participació en el 13è Recital de Nadales de la UVic (20/12/19), en col·laboració 
amb la Càtedra Verdaguer. 
– Orquestra: Concert de Nadal al Casino de Vic (17/12/19). 
– Col·laboració activitats del CESS. Jornada Educació i Comunicació Integral de les 
Persones Sordes (03/12/19). 
– Suport en la difusió de l’estrena digital de l’Aula de Teatre: “Monotonia”. 
– Suport al projecte Horitzó Àsia: Gestió de les jornades VII Horitzó Àsia. 

 
Gestió de peticions i propostes de caràcter lúdic i cultural provinents d’entitats i 
d’institucions externes 
– Col·loquis de Vic: L’Educació (3/4 d’octubre del 2019). 
– III Jornades de memòria democràtica d’Osona. “80 anys de la fi de la guerra civil i els 
camins de l’exili”. Torelló (20/11 i 3/12 de 2019). 
– 37è Festival BBVA de Cinema de Muntanya (15-24 de novembre del 2019). 
– 17è Festival de Nits de Cinema Oriental (23-26 de juliol de 2020). 
– Jornada Bill Viola. “Quan Art i Tecnologia dansen en l’Espiritualitat” (15/11/19, Museu 
Episcopal de Vic). 
– Taula rodona “A propòsit de Bill Viola” (27/11/19). 

 
Altres 
– IV Jornada Fòrum Vives sobre gestió de la cultura a la universitat “Patrimoni humà. Dones 
i homes de les universitats i dones i homes a les universitats”. Universitat de Barcelona, 9 i 10 
de març. Organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats. 
– Gestió de les assignatures del Campus Sènior en col·laboració amb el Centre Internacional 
de Formació Contínua. Un total de 8 alumnes de les Aules d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran d’Osona i Centelles.  
  



  
 

42 
 

C. SERVEI D’ESPORTS 2019-2020 

Carnet d’Esports  
1.377 persones de la comunitat universitària han tramitat durant aquest curs el carnet 
d’Esports i s’han beneficiat dels avantatges i descomptes als clubs i entitats esportives de Vic, 
Manlleu i Granollers.  
717 dones i 660 homes - 1284 estudiants / 50 PDI / 43 PAS 
 
Cursos i activitats dirigides 
Durant el curs s’han organitzat els següents cursos: 

• Mètode Feldenkrais: 5 participants 
• HIIT: 13 participants 
• Zumba: 16 participants 
• Pilates: 13 participants 

Total hores cursos: 110 hores 
Total: 47 participants (41 dones i 6 homes) 
 
Activitats 

• Caminada pel Bosc Encantat de Gurb: 25 participants (19 dones i 6 homes) 
• Cursa d’Orientació urbana solidària de Vic: 215 participants (111 dones i 104 homes) 
• Recollida de material solidari pel Marroc per l’activitat Uniraid (2 estudiants 

participants i 80 kg de material recollit) (2 homes). 

TOTAL 242 participants (130 dones i 112 homes) 
+Col·laboració amb el Repte Solidari UVic de recapte de fons per la lluita contra la Covid-19. 
 
  
Competicions internes 

• Campionat de Pàdel UVic: 24 participants (tots homes) 

 
Campionats de Catalunya Universitaris (esports col·lectius) 
La UVic-UCC ha format un total de 10 equips per participar als Campionats de Catalunya 
Universitaris amb una participació total de 128 estudiants (55 dones i 73 homes). 

• Equip de bàsquet UVic-UCC (femení: 10 / masculí : 13) 
• Equip de futbol UVic-UCC (masculí: 15) 
• Equip de futbol sala UVic-UCC (masculí: 12) 
• Equip d’handbol UVic-UCC (femení: 15 / masculí: 12) 
• Equip de Rugbi 7 UVic-UCC (femení: 10 / masculí: 13) 
• Equip de Volei UVic-UCC (femení: 10 / masculí: 8 ) 

 
Campionats de Catalunya Universitaris (esports individuals) 
En esports individuals la UVic-UCC ha assolit una participació de 168 esportistes (76 dones i 
113 homes), i el Servei d’Esports ha organitzat el campionat d’Escalada en Bloc. 
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La participació de la comunitat UVic-UCC ha estat la següent: 
• CCU Escalada en Bloc: 5 participants (1 dona i 4 homes) 
• CCU Cross: 3 participants (1 dona i 2 homes) 
• Cursa Jean Bouin: 14 participants (6 dones i 8 homes) 
• CCU Natació: 8 participants (4 dones i 4 homes) 
• Cursa UniRun: 107 participants (76 dones i 92 homes) 
• Competició e-Sports: 21 participants (21 homes) 

 
Reconeixement de crèdits RAC 
30 estudiants (12 dones i 18 homes) han obtingut crèdits RAC a través de l’activitat esportiva. 
 
Esportistes d’alt nivell 
12 estudiants (3 dones i 9 homes) han estat admesos al Programa de suport d’esportistes 
d’alt nivell per poder compaginar estudis i carrera esportiva. 
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D. FEM UVIC-UCC TERRITORI 2019-2020 

 
Itineràncies d’exposicions temporals  
– “Música i llibertat. 40 anys de cartells”. Del 13 de setembre al 13 d’octubre de 2019 a la Sala 
d’Exposicions del Casino de Vic en el marc del Mercat de Música Viva de Vic  
– Exposició “David Serra. Pintures 1997-2019” de David Serra al Museu de l’Art de la Pell de 
Vic del 9 de novembre del 2019 al 12 de gener del 2020  
– Exposició “Jordi Casany. Exposició d’Aquarel·les” de Jordi Casany a la Sala d’Exposicions 
de Can Puget de Manlleu de l’1 al 23 de febrer de 2020  
 
Programació visites-sopars-reunions institucionals a la UVic 
– Consell Empresarial d’Osona, 26 de novembre de 2019. Recepció del empresaris en una 
visita guiada a les instal·lacions i un sopar institucional. 
– Reunió de la Comissió Fem UVic-UCC Territori amb un representant de cada població amb 
representació al Patronat de la FUB. 11 de febrer de 2020. 
 
Col·laboració amb la Plataforma Cultural de la Universitat d’Estiu 
– “Amb un llarg sospir” d’Àngels Freixanet. Del 24 de juliol al 12 d’octubre al Museu Etnogràfic 
de Ripoll amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripoll.  
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E. ATENEU DE VIC 2019-2020 

 
“Una pittura rivoluzionaria: Les Demoiselles d’Avignon de Picasso”  
Conferència a càrrec de Giuseppe Di Giacomo. Presentació d’Ignasi Roviró.  
4 d’octubre, Casino de Vic. 
Activitat coorganitzada amb Col·loquis de Vic i La Sapienza Università di Roma. 
 
Exposició: Agustí Penadès. Acció, procés, configuració.  
Del 31 d’octubre al 8 de desembre. Temple Romà de Vic. 
Activitat coorganitzada amb el Patronat d’Estudis Osonencs. 
 
"Sense gluten i sense riscos". Conferència a càrrec d’Elisa Mora 
15 de novembre, Casino de Vic. 
Activitat coorganitzada amb la Unitat de Divulgació Científica de la UVic-UCC en el marc de 
la Setmana de la Ciència a la UVic. Amb la col·laboració de l’Associació Celíacs de Catalunya 
i la Llibreria Anglada de Vic. 
 
"Carol: Bellesa subversiva del desig". Conferència a càrrec d’Imma Merino  
21 de novembre, Casino de Vic. 
Activitat coorganitzada amb Cineclub Vic i la Universitat de Girona. 
 
Jornada: La cohesió social 
29 de novembre, Casino de Vic. 
Activitat coorganitzada amb la Fundació Antiga Caixa Manlleu. 
 
Concert: Angel Celada & Carla Sevilla  
14 de desembre, a les 20.30h. 
Sala Modernista del Casino de Vic. 
Activitat coorganitzada amb l’Escola Municipal de Música de Vic i el Conservatori de Vic. 
 
“Només anada”. Diàleg públic entre Piero Sacchetto i Eulàlia Bosch sobre arts i 
educació 
28 de gener, Casino de Vic. 
Activitat coorganitzada amb ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies i la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. 
 
Coloma Bertran (violí) convida Gemma Humet (veu) 
21 de febrer, Casino de Vic. 
Activitat coorganitzada amb Barnasants. 
 
La Clota al Casino II 
Espectacle conjunt amb Raquel Santanera, Oriol Sauleda, Neus Borrell entre d’altres. 
29 de febrer, Casino de Vic. 
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Cicle de filosofia sobre el Bé 
Primer jornada: "Bé i política". Conferenciant: Dr. Jordi Graupera (Universitat de Princeton). 
Moderador: Dr. Ignasi Roviró (URL). 
10 de març, Temple Romà de Vic. 
 

 

Resum de les activitats socials, culturals i esportives 2019-2020 
Socials 17 
Culturals 43 
Esportives 24 
TOTAL 84 
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9 PERSONES DE L’ORGANITZACIÓ 

A. PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ 
 
Composició de l’equip directiu 2019-2020  (a data 30.06.2020) 

3 25% Dones 
9 75% Homes  

12 TOTAL  
 
 
PDI campus UVic 2019-2020 per centres en xifres: 

210 Facultat de Ciències de la Salut i Benestar 
195 Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
152 Facultat de Ciències i Tecnologia 
102 Facultat d’Empresa i Comunicació 
84 Facultat de Medicina 
743 TOTAL 

 
 
PDI campus UVic 2019-2020 (inclosa F. Medicina): 

389 52% Dones 
354 48% Homes  
743 TOTAL  

 
 
Professionals de serveis (PAS) campus UVic 2019-2020 (inclosa F. Medicina): 

279 77% Dones 
84 23% Homes  
363 TOTAL  

 
 

B.  IGUALTAT RETRIBUTIVA. RÀTIO SALARI MÉS ALT / SALARI MÉS BAIX PDI 
I PAS 

Les taules salarials de cada exercici es publiquen en el Portal de la Transparència de la 
institució. Les taules salarials vigents són les corresponents al curs 2018-19, atès que s’han 
mantingut per aquest curs 2019-2020, i es poden consultar en el següent enllaç web: 
<https://transparencia.uvic.cat/wp-content/uploads/2018/10/Taula-
salarial_UVIC_UCC_curs_18-19_Juliol18.pdf>.  
Salari base anual PDI més alt de conformitat amb les taules salarials: 47.735,55 euros 
Salari base anual PDI més baix de conformitat amb les taules salarials: 17.150,70 euros 
Ràtio salari PDI més alt/salari més baix: 2,78. 
 

Salari base anual PAS més alt de conformitat amb les taules salarials: 42.068,25 euros 
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Salari base anual PAS més baix de conformitat amb les taules salarials: 17.040,30 euros 
Ràtio salari PAS més alt/salari més baix: 2,47. 
 

C. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 
La FUB contribueix a la carrera professional i a la millora de la capacitació del personal 
contractat i a cada exercici/curs acadèmic posa a disposició de la plantilla, tant PDI com PAS, 
un conjunt de cursos i formacions des de l’Àrea de Polítiques del Talent (APT) i des del Centre 
d'Innovació i Formació en Educació (CIFE). 
 
Durant l’exercici 2019-20 s’ha ofert formació en els següents àmbits: idiomes (anglès, francès 
i alemany), conversa i fluïdesa oral, e-portafoli, càpsules de recerca, el mètode del cas, 
gènere, ERES, EACAT, Flipped Classroom, identificació digital, eines i recursos per a la 
docència no presencial, gestor documental, Zoom, IV Educongress, qualitat, Mendeley, riscos 
laborals, entre d’altres cursos.  
 
Durant la situació d’estat d’alarma/confinament en el que no ha estat possible l’accés a les 
instal·lacions de la Universitat, els cursos que ha estat possible de dur a terme online s’han 
impartit en aquest format.     
 

D. SALUT, SEGURETAT I BENESTAR DEL PERSONAL  
La política de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) s’emmarca dins dels eixos estratègics de 
la institució: organització sostenible i comunitat universitària. Al mateix temps, la UVic-UCC 
vol ser reconeguda per l’aplicació i promoció d’una política de prevenció basada en el confort, 
el benestar, la seguretat i la salut de la comunitat universitària. Per aconseguir-ho, es treballa 
de forma transversal dins de l’estructura organitzativa de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis 
Generals, oferint serveis d’assessorament, suport i formació, en les diferents disciplines que 
integren la prevenció de Riscos Laborals. També es promou la col·laboració en activitats 
de divulgació i promoció de la cultura de la prevenció dins l’ambient social de la Universitat. 
Tot això permet una visió global i integradora de la prevenció en la dinàmica de la institució. 
 
Tot el personal té dret a una vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos 
inherents al lloc de treball. Els exàmens de salut són de caràcter voluntari i sense cost per al 
treballador/a. Es garanteix el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona del treballador i la 
confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut. La UVic-UCC posa 
a disposició de tot el seu personal un Servei Mèdic per atendre consultes puntuals dels seus 
treballadors i treballadores. Anualment, el Servei Mèdic desplega la campanya de vacunació 
antigripal a la qual es pot acollir tot el seu personal. 
 
E. ACCIONS COVID-19 
Durant el curs 2019-2020 i en el marc de la pandèmia mundial provocada per la COVID-19, 
s’han realitzat un conjunt d’actuacions i millores per fer front a la COVID-19 en la nova etapa 
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de represa de l’activitat (*). Per accedir a les instal·lacions cal emplenar l’autodeclaració 
responsable. El retorn a l’activitat presencial es realitza de forma gradual i a més es realitza 
una prova diagnòstica de COVID-19, en un centre autoritzat i especialitzat, al personal que ho 
autoritza. El cost de la prova és assumit per la Fundació. En el cas dels estudiants amb 
previsió de realitzar pràctiques en un centre extern a la universitat i com a mesura preventiva 
exigida per l’entitat on es desenvoluparà la pràctica, també se’ls realitza la prova diagnòstica 
de COVID-19 si així ho autoritzen, d’acord amb els plans de contingència del lloc on tinguin la 
plaça de pràctiques i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.   

A més, s’ha elaborat un conjunt d’informació sobre com fer front a la COVID-19 i es pot 
consultar en línia <https://mon.uvic.cat/u360/benestar-i-seguretat/informacio-covid-19/>. El 
Protocol d’actuació i guies ràpides de les mesures Covid-19 tant pel personal com alumnat 
són guies tècniques elaborades per l’Àrea d’Infraestructures i Serveis generals juntament amb 
les facultats per donar resposta a la nova etapa. Per elaborar-les s’han tingut presents consells 
i normatives d’òrgans municipals, autonòmics i estatals, i s’actualitza constantment a mesura 
que hi ha canvis.  

També s’hi pot consultar altres informacions com l’ús dels equips de protecció 
individuals (EPIS), com rentar-se les mans, els protocols de postconfinament, recomanacions 
davant la situació epidèmica Covid-19 i un apartat de suggeriments i aportacions. 

(*) La UVic en el marc de la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus ha 
realitzat d’altres accions, d’entre les quals, es destaca la donació de material de seguretat per 
al personal sanitari del Consorci Hospitalari de Vic (CHV). Es pot consultar en línia en el 
següent enllaç web: <https://apunt.uvic.cat/la-uvic-ucc-fa-donacio-de-material-de-seguretat-
per-al-personal-sanitari-del-consorci-hospitalari-de-vic>. 

 
F. CANALS DE COMUNICACIÓ INTERNA 

La comunitat universitària disposa d’un campus virtual en el que es creen grups de treball i 
les persones vinculades (patrons, estudiants, PDI, PAS, etc.) comparteixen informació i 
documents de treball. 
 
El Portal del Treballador és el canal de comunicació que la institució posa a disposició del 
treballador per a totes aquelles gestions i comunicacions personals relatives a nòmines, 
permisos, retencions, etc. 
 
El blog informatiu “l’Apunt” és el canal de comunicació interna de tota la comunitat 
universitària, mitjançant el qual s’envien les notícies rellevants relacionades amb la mateixa 
comunitat.  
 
Diàriament els membres de la comunitat universitària, que així ho han sol·licitat, reben un 
recull de premsa amb notícies vinculades a la UVic-UCC i al món universitari. 
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Així mateix, la institució disposa d’una adreça de correu electrònic específica per aquelles 
comunicacions i avisos urgents de caràcter general dirigits a tota la comunitat universitària 
tothom@uvic.cat  
 
En el marc de la pandèmia mundial la voluntat de la institució ha estat la de tenir informats als 
membres de la comunitat amb la màxima transparència. Durant el període de confinament el 
Rector ha emès periòdicament comunicats adreçats a la comunitat universitària per 
actualitzar la informació i/o donar noves indicacions.    
 
 
G. MECANISMES I/O PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE CONFLICTES INTERNS 

El Codi de Bon Govern de la Fundació Universitària Balmes i la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya, aprovat pel Ple del Patronat el 20 de juny de 2019 i publicat 
en el Portal de la Transparència de la institució, recull el conjunt de principis i compromisos 
que ha d’assumir la institució en relació a les parts interessades (o stakeholders), i orientar les 
pautes de comportament dels membres del Patronat de la FUB, els directius de la Fundació i 
els membres dels seus òrgans de govern amb la finalitat d’incrementar els nivells de 
transparència en la gestió i potenciar el comportament ètic i socialment responsable. 
 
Els Estatuts de la FUB, en el seu article 32, s’identifica la situació de conflicte d’interessos 
com aquella situació en què es pot produir una prevalença entre els interessos personals i 
particulars de la persona que ostenta un càrrec en un òrgan de govern de la fundació i els 
interessos de la fundació. En data 17 de desembre de 2015 es va aprovar pel Ple del Patronat 
el Protocol de Conflictes d’Interessos que preveu i descriu el procediment a seguir en cas 
d’existir un conflicte d’interessos.  
 
La Sindicatura de Greuges és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de 
l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant 
les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa 
permanent sobre el funcionament de la Universitat. 
 
Actualment la Síndica de Greuges és la Sra. Alícia Casals i Gelpí. El Claustre ordinari de la 
Universitat va aprovar la seva candidatura l'octubre de 2019 i el desembre el Patronat de la 
FUB va validar-la per quatre anys, renovables per quatre anys més. Casals substitueix en el 
càrrec a Antoni Serra Ramoneda que fou escollit síndic de greuges de la Universitat el 2013. 
L’adreça de contacte de la Síndica de Greuges és la següent: <sindicgreuges@uvic.cat>. 
 
Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els 
seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es 
regeixen pels principis d'independència i autonomia d’acord amb el que estableixen les lleis 
d’ordenació dels ensenyaments superiors, els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes 
(FUB), les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la UVic-UCC i el Reglament de la 
Síndicatura de Greuges. Entre d’altres funcions la Sindicatura de Greuges té el deure d’actuar 

https://www.uvic.cat/sites/default/files/Sindicatura-Greuges.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/Sindicatura-Greuges.pdf
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com a mitjancera o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat 
universitària, proposant fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts 
ho sol·licitin de comú acord. 
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10 MEDI AMBIENT 
A. GESTIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS I MESURES, INICIATIVES I/O 

ACCIONS APLICADES 

El vuitè principi del Codi Ètic recull la voluntat de la institució de treballar per la sostenibilitat 
i la preservació del medi ambient.  
 
La UVic-UCC compromesa amb el benestar de les persones i el progrés del territori a través 
de la transmissió del coneixement i la recerca expressa la seva preocupació davant 
l'emergència climàtica que viu el planeta i s'ha adherit a l'acord de govern d'emergència 
climàtica del Govern de Catalunya. 
 
Per tal de reduir les emissions i comprometre’s amb la lluita contra el canvi climàtic, la 
Universitat realitza accions en l’àmbit de la sostenibilitat, la recerca o la docència: 
 
L’any 2006 es va iniciar l’Ecocampus, un projecte transversal amb l’objectiu d’aconseguir 
unes infraestructures, campus i instal·lacions referents en termes de sostenibilitat, eficiència, 
seguretat, confort i flexibilitat. Des de llavors, les accions dutes a terme, emmarcades dins els 
ODS, han permès optimitzar els consums energètics i d’aigua. A més, fruit de la 
incorporació al grup d’energia del CSUC, el 100% de l’energia comercialitzada és d’origen 
renovable. En l’àmbit de les energies renovables, tenim instal·lades plaques fotovoltaiques, 
amb un total de 40kW de potència, que generen energia per autoconsum. Per a una gestió 
eficient i intel·ligent de les instal·lacions, amb l’Smart Campus aconseguim optimitzar els 
recursos i equipaments dels nostres campus. Aquest software integra senyals tècniques, 
control de càmeres de videovigilància, alarmes d’incendis i d’intrusió, i control d’accessos. En 
l’ODS referent a ciutats i comunitats sostenibles, amb l’inici del projecte d’e-mobilitat i a través 
d’un acord amb la cooperativa Som Mobilitat, disposem de quatre cotxes elèctrics per a 
mobilitat corporativa, que també poden ser utilitzats per la resta de socis de la cooperativa. 
D’altra banda, s’ha actualitzat el Pla de Desplaçaments d’Empresa que consisteix en l’estudi 
de la mobilitat del conjunt de la comunitat universitària per tal de conèixer i avaluar el seu 
impacte en el medi. En l’objectiu de consum i producció responsables, es va elaborar 
l’Estratègia de Prevenció de Residus així com el Pla de Residus, amb els quals es van 
implantant les accions de prevenció, minimització i foment del consum responsable. En l’àmbit 
de canvi climàtic, anualment es calculen les emissions de gasos d’efecte hivernacle i 
participem en el Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, en el qual 
reduïm la petjada de carboni.  
 
Moltes de les accions realitzades en l’àmbit de sostenibilitat són també gràcies al treball en 
col·laboració amb altres universitats (CSUS, ACUP, CRUE,...) així com amb diverses entitats 
del territori (Ajuntament de Vic, Aigües Vic, Lavola Anthesis Group, Som Mobilitat,..), fent així 
treball en xarxa. 
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B. RECERCA VINCULADA AL MEDI AMBIENT 

En l'àmbit acadèmic i de recerca, actualment hi ha dos grups de recerca que treballen per 
diagnosticar i pal·liar l’emergència climàtica, el de Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i 
Gestió Ambiental (BETA) i el d’Ecologia Aquàtica (GEA), així com les següents càtedres;  
la d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris, i; la de l’Aigua, Natura i Benestar. També cal 
afegir el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) que se suma a aquesta lluita a 
través de la seva tasca investigadora i de transferència de coneixement.  

El Centre Tecnològic BETA forma part de la xarxa TECNIO, segell que atorga la Generalitat 
de Catalunya per identificar els centres on es troba la tecnologia més innovadora, els 
desenvolupadors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència 
de tecnologia i coneixement. El CT BETA es va crear el juliol de 2014 i la recerca que 
desenvolupa es divideix en quatre àrees principals: 

Tecnologia i Gestió Ambiental. L’objectiu principal és desenvolupar tecnologies 
sostenibles i eficients per tractar i gestionar residus orgànics, aigües residuals, gasos i 
olors d’activitats ramaderes i industrials. També s’avaluen els impactes ambientals 
associats a les diverses activitats mitjançant estudis d’anàlisi de cicle de vida. 

Ecologia aquàtica i terrestre. En aquesta línia es treballa amb diverses àrees de la 
biodiversitat i l’ecologia (flora, fauna, animal i vegetal) per tal d’entendre'n les espècies i 
els hàbitats. L’objectiu principal és desenvolupar tècniques, eines i protocols que 
permetin avaluar l’estat ecològic i generar la informació necessària per prendre 
decisions per millorar-lo. 

Indústria i tecnologia alimentària. L’objectiu d’aquesta línia és l'optimització del procés 
productiu del sector alimentari, així com l’avaluació de les propietats fisicoquímiques i 
sensorials dels aliments. 

Energies renovables. En aquesta línia es treballa sobretot en l’aplicació de processos 
biològics avançats per a la producció d’energia a partir de residus orgànics, així com en 
la producció d’energia a partir de biomassa mitjançant tècniques de conversió 
bioquímiques i termoquímiques. 

La gran majoria de projectes desenvolupats al Centre Tecnològic BETA tenen com a objectiu 
millorar la competitivitat i desenvolupament tecnològic de les empreses mitjançant l’execució 
de projectes d’R+D+i nacionals, europeus i internacionals, i una transferència de tecnologia 
innovadora i competitiva, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Així 
doncs, cal emfasitzar la vessant social que tenen tots aquests projectes: disminució de la 
generació de residus mitjançant nous processos de reutilització, disminució de la petjada 
hídrica i la petjada de carboni dels processos productius, etc., aportant un clar benefici a la 
societat. 

https://mon.uvic.cat/ct-beta/
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Dins el marc de responsabilitat social, també cal destacar l’execució de projectes de 
cooperació amb països de l’Amèrica llatina: 

• Desenvolupament d’un Pla Integral de Gestió de Residus a la Ciutat de Panamà. 
• Desenvolupament de les directrius per a la implementació de l’estratègia de la 

responsabilitat estesa al productor a Bolívia. 
• Desenvolupament d’un màster internacional en matèria de gestió de residus sòlids 

domiciliaris a Colòmbia. 
• Millora de les economies regionals i desenvolupament local a la República Argentina. 

C. CÀTEDRES VINCULADES AL MEDI AMBIENT 

Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar. Té com a objectiu generar, difondre i transferir 
coneixement sobre el patrimoni natural de les Guilleries, amb la finalitat d’ajudar a 
desenvolupar un model de gestió territorial sostenible en el marc d’aquest espai natural. En 
concret, les línies de treball que es desenvolupen s’emmarquen en la temàtica del patrimoni 
natural, treballant principalment amb l’aigua, el territori i la biodiversitat. 

Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris. Neix amb l’objectiu de generar, difondre i 
transferir coneixement sobre sistemes alimentaris alternatius que permetin transformar la 
societat i tenir un medi rural més viu. La càtedra fomenta l’agroecologia, la cogeneració del 
coneixement, l’economia solidària i les innovacions socials i aglutina els estudis vinculats a 
l’anàlisi dels sistemes alimentaris i de recuperació del patrimoni rural de la UVic-UCC. La 
integren investigadors i investigadores de totes les facultats de la Universitat a través de quatre 
grups de recerca i l’Ecomuseu del Blat. Aquesta transversalitat li permet complir amb l’objectiu 
de vincular el seu esperit general i global amb l’àmbit més local i de proximitat. 

 
D. TRANSFERÈNCIA EN SOSTENIBILITAT MEDIOAMBIENTAL 
 
Els projectes del CT BETA i del Grup de Recerca GEA es poden consultar als següents 
enllaços web: 
 
Grup de Recerca de Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) 
<https://mon.uvic.cat/ct-beta/main-projects/#projects2> 
<https://mon.uvic.cat/ct-beta/main-projects/#applied_research> 
 
Grup de Recerca d’Ecologia Aquàtica (GEA)  
<https://mon.uvic.cat/aquatic-ecology/projects/> 

L’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI) dona suport als 
programes de doctorat i gestiona l’activitat investigadora, la transferència de coneixement i les 
accions de divulgació científica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

Consta entre els seus objectius: 
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• Fomentar la participació del personal investigador en projectes desenvolupats en 
col·laboració amb agents dels territori, institucions i empreses. 

• Promoure la valorització dels resultats de l’activitat investigadora i traslladar aquest 
coneixement a l’entorn socioeconòmic per a contribuir al desenvolupament del territori. 

 
E. LA RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL 

Es canalitza sobretot a través de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals i es posa de relleu 
a l'hora de la renovació de les instal·lacions i de la construcció d'edificis i espais per a ús de 
la comunitat universitària. Ja fa anys, per exemple, que en les renovacions d'enllumenat 
s'instal·len aparells lumínics d'encesa i apagada automàtica o que hi ha punts col·lectius 
d'impressió de documents. 

La UVic-UCC és la cinquena universitat catalana més respectuosa amb el medi ambient, 
segons el rànquing mundial d’universitats sostenibles UI Greenmetric (any 2019). A nivell 
internacional es troba a la posició 218 d’un total de 780 universitats. 
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