
Accions i indicadors 



Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Proporcionar als responsables acadèmics una eina per al disseny de

les memòries de graus, màsters i doctorats  amb criteris de qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Qualitat i Planificació 

Docent
Any natural

% de verificacions de títols aprovades per 

AQU i CU

No es disposa de 

guies

Elaboració de les guies 

per als estudis de grau, 

màster i doctorat

Potenciar la innovació docent basada en TIC
VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat
SAAD Curs acadèmic

Organització i realització ADUTIC Jornada 

Activitat Docent i Universitària

III Jornada 

#ADUTIC 20
IV Jornada #ADUTIC 21

Superar l'avaluació externa per a la reacreditació del procés

d'avaluació docent per AQU Catalunya

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i 

Qualitat/Qualitat i 

Planificació

Curs acadèmic
Percentatge del PDI amb trams de 

docència favorables

Reacreditació del 

MADP l'any 2014

Aconseguir la 

reacreditació del procés 

d'avaluació docent

Disposar d'una guia per a revisar les noves propostes i les

modificacions de les Memòries de les titulacions abans de l'avaluació

d'AQU 

VR d'Ordenació 

Acadèmica I Qualitat

Qualitat i Planificació 

Docent
Curs acadèmic

% de modificacions de títols aprovades per 

AQU i CU

No es disposa de 

guies

Disposar de les Guies de 

revisió i validació de les 

Memòries de grau, 

màster i doctorat

Definir el model de metodologies d'avaluació de la UdL
VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/ 

Adjunt 

Planificació/Centres

Curs acadèmic
Satisfacció de l’estudiantat  amb les 

metodologies d’avaluació

No es diposa de 

model

Disposar d'un model 

marc de metodologies 

d'avaluació

Revisar els convenis d'adscripció dels centres adscrits per tal

d'incloure el compromís amb els requisits d'acreditació en relació a la

Informació pública i al Sistema de Garantia de la Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/DQF
Any natural

Resultats de l'acreditació per titulació i 

estàndard

Convenis en 

revisió

Aprovar la revisió dels 

convenis amb l'INEFC i 

amb l'EURL

Definir el model de metodologies d'ensenyament-aprenentatge de la

UdL

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/ 

Adjunt 

Planificació/Centres

Curs acadèmic

Satisfacció de l’estudiantat amb les 

metodologies d’ensenyament-

aprenentatge.

No es diposa de 

model

Disposar d'un model 

marc de metodologies 

d'ensenyament-

aprenentatge

Planificar l'assignació de docència dels Treballs Finals de les titulacions

homogèniament a tots els centres i departaments per disminuir el

nombre de modificacions de la planificació docent

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/ 

Adjunt 

Planificació/Centres

Curs acadèmic Nombre de modificacions del pla docent 2633

Reduir un 10% el nombre 

de modificacions del pla 

docent per part dels 

centres.

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Implementar l'enquesta virtual de les assignatures per a incloure a tot

el professorat de les activitats pràctiques

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i 

Qualitat/Gestió 

Acadèmica/Adjunt 

Pràctiques 

Curs acadèmic
Satisfacció global de l’estudiantat amb 

l’assignatura
3,7  3,8

Realitzar la reforma de la planificació de l'optativitat en els graus i

màster

VR de Professorat/VR 

d'Ordenació Acadèmica i 

Qualitat

VR de Professorat/VR 

d'Ordenació Acadèmica i 

Qualitat

Curs acadèmic

Hores de docència impartida del 

professorat associat en les assignatures 

optatives

-

Aprovar la reforma de la 

planificació de 

l'optativitat

Analitzar les mesures extraordinàries d'adaptació de la docència al

confinament per la COVID 19 per extreure linies de desenvolupament

de la docència online a la UdL

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat
Any natural

Índex de matrícula nova en relació a l'índex 

de creixement de titulacions 

Mesures 

d'incentivació de la 

docència online a 

través del 

programa Impuls

Document  general de 

mesures pel 

desenvolupament de la 

docència online a la UdL

Dissenyar mesures per a millorar la taxa d'abandonemant de

l'estudiantat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i 

Qualitat/Qualitat i 

Planificació

Curs acadèmic Taxa d'abandonament 9%

Document d'anàlisi dels 

resultats de les 

enginyeries de l'EPS  i de 

l'ETSEA i de graus amb la 

taxa d'abandonament 

més alta per assolir una 

taxa d'abandonament < 9

Iniciar la publicació al web de les Memòries de grau 
VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/ 

Centres/ Direcció Àrea 

DQF

Any natural % de Memòries publicades a la web 0
50% de les memòries de 

grau publicades

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 1: DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

EIX 1. Avaluar l’actual  model docent de la UdL i impulsar les accions de millora necessàries per disposar d’un model innovador i amb característiques diferenciades

EIX 2. Adaptar de forma dinàmica i permanent l'oferta formativa de la UdL als requeriments i demandes socials actuals i futures



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 1: DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Promoure la millora del mapa de titutacions de màsters augmentant

el seu prestigi docent i professional

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Centres-VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat
Curs acadèmic

Augmentar el % de places cobertes de 

l'oferta de màsters a través del programa 

IMPULS

63% (places 

cobertes màsters 

2019-2020)

70% (curs 2020-2021)

Desplegar l'estratègia de millora necessària per a mantenir la Menció

d'Excel·lència de Màsters

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Qualitat i Planificació 

Docent
Curs acadèmic

Nombre de titulacions que han obtingut 

una valoració d'acreditat amb excel·lència
2 3

Desplegar la normativa acadèmica dels màsters universitaris

aprovada el curs 2019-20 i analitzar els resultats

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat
Curs acadèmic % places cobertes d'estudis de màster 69%

Assolir un percentatge de 

cobertura de places > 

69%

Identificar els casos extrems d'insatisfacció de l'estudiantat amb les

assignatures

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Qualitat i Planificació 

Docent
Curs acadèmic

Satisfacció global de l'estudiantat amb les 

assignatures
3,80

Analitzar la informació de 

les assignatures amb 

valors inferiors a 2.5 per 

assolir una satisfacció 

global > 3,80

Desenvolupar un mecanisme per a millorar el seguiment de la

preinscripció als màsters

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat
Curs acadèmic

Matriculats nous i places respecte 

sol·licituds de preinscripció als màsters
52%

Augmentar fins al 60% la 

ratio (matrícula / 

preinscripcions)

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Consolidar l'àrea d'influència del Centre de Formació Contínua al

territori

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Centre de Formació 

Contínua
Curs acadèmic

Nombre de subseus establertes dins de les 

capitals de comarca
2 2

Promoure l'oferta anual de cursos massius i oberts (MOOCs) propis

amb temàtica d'interès general

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat 
SAAD, PDI, Audiovisuals Any natural

Nombre de noves edicions de MOOCs UdL 

sobre temàtica diversa
6 6

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Revisar els mecanismes actuals per a incentivar la resposta dels

estudiants a l'enquesta final dels titulats

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Direcció Àrea DQF/ 

Qualitat i Planificació 

docent

Curs acadèmic
Satisfacció dels titulats amb els tràmits 

administratius 
20%

Augmentar l'índex de 

resposta a l'enquesta de 

titulats per sobre del 20%

Promocionar les Fires de Treball per augmentar la internacionalització

de les empreses participants

VR Estudiantat i 

Ocupabilitat

Informació i Orientació 

Universitària
Curs acadèmic

Relació entre candidats  i llocs de treball 

ofertats per les empreses en la borsa de 

treball

0,4

Assolir una relació > 0,4 a 

través de Fires de Treball 

sectorials virtuals de 

centre amb la plataforma 

Job Teaser

Divulgar els resultats de la inserció dels titulats de grau i màster de la

UdL de l'estudi d'inserció 2020.

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/VR 

Estudiantat i Ocupabilitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/VR 

Estudiantat i Ocupabilitat

Curs acadèmic
% d'ocupats exercint tasques pròpies de 

titulats
74,50%

Sessió de formació pels 

coordinadors sobre 

l'empleabilitats dels 

titulats amb la 

participació del director 

d'AQU per assolir un % 

d'ocupats > 74,5

Revisar els convenis de mobilitat internacional subscrits per la UdL,

per tal d'optimitzar l'oferta de places entrants amb la capacitat

funcional

VR Internacionalit-zació / 

VR Ordenació Acadèmica 

i Qualitat

Relacions Internacionals Any natural Reducció  de places de mobilitat entrant 1.100 900

EIX 5. Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants de la UdL a través d’una formació acadèmica i personal que tingui el suficient reconeixement professional i social

EIX 3. Potenciar la programació de màsters d’alt nivell acadèmic i de qualitat

EIX 4. Fomentar decididament la formació contínua com una aposta estratègica de futur de la UdL



Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Desenvolupar accions de col·laboració entre els centres de recerca de

la UdL

VR Recerca i 

Transferència

Direcció d'àrea de 

Recerca i Transferència
Any natural

Nombre de nous projectes/convenis amb 

participació de dos o més centres
4 6

Impulsar la proposta del centre INSPIRES com a centre CERCA en

l'àmbit de la sostenibilitat

VR Recerca i 

Transferència

Direcció d'àrea de 

Recerca i Transferència
Any natural Proposta presentada _ Fet

Fomentar la participació de diferents grups d'investigació de la UdL en

activitats dins del ecosistema innovador del projecte INNO4AGRO

VR Recerca i 

Transferència
Adjunt a vicerectorat Any natural Nombre de jornades organitzades 4 6

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Promoure la incorporació de personal predoctoral en formació en

convocatòries amb finançament de la UdL 

VR Recerca i 

Transferència

Gestió d'ajuts, dades de 

recerca i PDA
Any natural

Nombre de personal investigador en 

formació incorporat a la UdL
18 20

Fomentar la relació universitat-empresa mitjançant la incorporació

d'investigadores postdoctorals en projectes de transferència

VR Recerca i 

Transferència

Direcció d'àrea de 

Recerca i Transferència
Any natural

Nombre d'investigadors postdoctorals 

participants
2 4

Impulsar la incorporació de personal investigador postdoctoral a

través de convocatòries externes

VR Recerca i 

Transferència

Gestió d'ajuts, dades de 

recerca i PDA
Any natural

Nombre d'investigadors postdoctorals 

incorporats
5 6

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Fomentar la participació de la UdL en contractes amb empreses
VR Recerca i 

Transferència
Adjunt a vicerectorat Any natural Nombre de nous contractes signat 60 65

Augmentar la participació de la UdL en projectes competitus d'àmbit

nacional o autòmic amb la col·laboració d'empreses de l'entorn

VR Recerca i 

Transferència

Direcció d'àrea de 

Recerca i Transferència
Any natural

Nombre de projectes actius en 

col·laboració d'empreses de l'entorn
13 15

Revisar el Pla de Dedicació Acadèmica per a reforçar les mesures

d'incentivació de la recerca

VR de Professorat/VR 

d'Ordenació Acadèmica i 

Qualitat

VR de Professorat/VR 

d'Ordenació Acadèmica i 

Qualitat

Curs acadèmic

Percentatge de trams de recerca vius sobre 

el total de PDI que pot tenir un tram de 

recerca viu

-
Aprovar la modificació 

del PDA

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Consolidar les estructures de suport i gestió a la preparació de

propostes de projectes competitius

VR Recerca i 

Transferència

Direcció d'àrea de 

Recerca i Transferència
Any natural

Proposta presentada a la propera 

convocatòria de la AEI d'Europa Redes
_ Proposta presentada

Actualitzar les condicions de les beques d'activitats de recerca y

transferència

VR Recerca i 

Transferència

Direcció d'àrea de 

Recerca i Transferència
Any natural Nou Reglament de becaris d'R+D+I _ Reglament

Elaborar un manual de benviguda d'investigadors amb els continguts

claus per al seva incorporació a la UdL

VR Recerca i 

Transferència
Adjunt a vicerectorat Any natural Manual elaborat _ Fet

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Impulsar la difusió dels resultats de la recerca i transferència 
VR Recerca i 

Transferència
Adjunt a vicerectorat Any natural

Nombre de notes de premsa / notícies 

generades
28 32

Elaborar un informe anual d'activitats de recerca i transferència
VR Recerca i 

Transferència

Gabinet Tècnic 

d'Estudis/Direcció  d'àrea 

de Recerca i 

Transferència

Any natural
Informe anual d'activitats de recerca i 

transferència
Informe 2020 Informe 2021

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

EIX 6. Definir un model de recerca basat en la interacció entre àmbits d’especialització

EIX 10. Visualitzar i articular globalment de forma continua i sincrònica  el sistema de recerca i transferència de la UdL i difondre de forma activa i efectiva les seves activitats i resultats

EIX 7. Promoure la incorporació de personal investigador com a agent nuclear en la generació i transferència del coneixement

EIX 8. Impulsar estratègies i polítiques que incrementin l’efectivitat de l’activitat de recerca i transferència

EIX 9. Dotar a la UdL de l’organització, serveis i infraestructures necessàries pel desenvolupament d’una activitat de recerca de qualitat



Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Posar en valor les empreses que col·laboren amb la UdL Consell Social Consell Social Any Natural

Realitzar actes de reconeixement de la 

gran, petita i mitjana empresa que 

col·labora amb la UdL i realització d'una 

publicació amb els premiats

- Publicació realitzada

Millorar l'ocupabilitat dels graus i màsters de la UdL

Consell Social / 

Vicerectorat de Política 

Institucional i Planificació 

Estratègica

Consell Social Any Natural

Informar a la comunitat universitària i als 

membres del ple dels resultats de les 

enquestes que els consells socials financen

-

Divulgar els resultats de 

l'enquesta dels últims 3 

anys 

Enfortir les relacions i establir vincles amb els sectors professionals i el

món empresarial del territori
Consell Social Consell Social Curs Acadèmic

Organitzar i participar en events i actes per 

assolir sinergies amb el món empresarial i 

social del territori

23 25

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Desenvolupar una estratègia de continguts i d'imatge per als

esdeveniments de promoció i captació en format virtual .

VR Estudiantat i 

Ocupabilitat

IOU/Coordinació de 

Comunicació, difusió i 

Premsa/Centres/Consell 

Social

curs acadèmic
alumnes de nou accés  per procedència 

geogràfica 

58% comarques de 

Lleida/24% resta 

Catalunya/15% 

resta Estat/ 2% 

resta món

Programa de promoció i 

captació (Fires, Jornades 

de Portes Obertes, etc.) 

per als esdeveniments 

virtuals  per augmentar un 

10% els alumnes amb 

origen a les comarques de 

Lleida i l'Anoia

Disposar d'un Pla de Promoció integral de la UdL Consell Social
Consell Social / Rectorat / 

Coordinació Comunicació
Any Natural

Organització d'una estratègia de promoció 

basada en l’excel·lència
- Elaboració d'un Pla d'acció

Reforçar la formació contínua al territori mitjançant cursos "in

company training"

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Centre de Formació 

Contínua
Curs Acadèmic

Nombre d'alumnes matriculats en 

formació contínua 
2.556 1.700

Contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia a través d’accions

solidàries amb el conjunt  de la comunitat i el territori

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Desenvolupament i 

Cooperació
Curs Acadèmic Material adquirit 1 2

Reforçar les aliances externes de la UdL amb la societat per al

desplegament de l’Agenda 2030

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Desenvolupament i 

Cooperació
Curs Acadèmic

Nombre d’actuacions en les quals es 

participa de forma conjunta amb 

intitucions del sector públic i la societat 

civil organitzada de l’àmbit local, 

autonòmic u estatal

1 3

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

VR de Cultura i Extensió 

Universitària

VR de Cultura i Extensió 

Universitària
Curs Acadèmic

Nombre d'actes culturals organitzats per la 

UdL (aula de poesia, club de lectura, 

dansa, exposicions, grup coral, grup 

instrumental, concerts de música clàssica, 

exposicions, teatre)

37 40

VR de Cultura i Extensió 

Universitària

VR de Cultura i Extensió 

Universitària
Curs Acadèmic

Nombre d'actes culturals amb 

representació de la UdL
60 65

Incrementar el nombre d'aules d'extensió universitària al territori
VR de Cultura i Extensió 

Universitària

VR de Cultura i Extensió 

Universitària
Curs Acadèmic

Nombre d'Aules d'Extensió Universitària 

que realitza activitats
22 22

Potenciar el binomi universitat esport en els diferents campus
VR de Cultura i Extensió 

Universitària
Esports Curs Acadèmic

Nombre d'estudiants participants en 

campionats universitaris
567 600

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 3: RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ

EIX 11. Reforçar la funció de la UdL com a motor de desenvolupament personal, social i econòmic del seu entorn territorial

EIX 12. Enfortir la UdL com a universitat de referència del seu entorn mitjançant accions que ajudin a millorar-ne la percepció externa

EIX 13. Reforçar el paper de la UdL com a agent de dinamització cultural i de progrés personal

Diversificar les activitats culturals i de projecció universitària



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 3: RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Consolidar els cursos de la Universitat d'Estiu de la UdL al territori
VR de Cultura i Extensió 

Universitària
Universitat d'Estiu Curs Acadèmic

Nombre de municipis amb cursos 

programats de la Universitat d'Estiu de la 

UdL

16 16

Ampliar la col·laboració amb altres organitzacions que estiguin

treballant en l'àmbit dels ODS.

VR Estudiantat i 

Ocupabilitat

VR Estudiantat i 

Ocupabilitat
Any Natural

Nombre d'estudiantat que ha participat en 

els grups de treball que desenvolupen 

projectes en l'àmbit dels ODS

-

Participació en la mesa 4 

de l'Ajuntament de Lleida: 

Salut i Acció Climàtica que 

prioritza la línia de treball 

en aquest àmbit des ODS

Desplegar el "Pacto d'Estado contra la violencia de género" a la UdL

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Centre Dolors Piera 

d’Igualtat d’Oportunitats i 

Promoció de les Dones, 

Centre Dolors Piera (CDP)

Any Natural

Nombre d'accions implementades  del 

"Pacto de Estado contra la violencia de 

género"

3 6

Impulsar la col·laboració amb la Direcció General d’Igualtat de la

Generalitat i amb el Servei d'Atenció Integral LGTBI de Lleida

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Coordinació de 

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Any Natural

Planificació per a la implementació 

d'estudis LGTBI a la UdL en el marc de la 

formació contínua

0 2

Mantenir els ajuts a accions de cooperació al desenvolupament amb

països empobrits prioritzant l’Agenda 2030 i, en particular, les

actuacions destinades a paliar els efectes de la Covid-19

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Desenvolupament i 

Cooperació
Curs Acadèmic Nombre de projectes subvencionats 8 9

Avaluació del II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UdL  

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Coordinació de  

Compromís Social  Social, 

Igualtat i Cooperació i 

Centre Dolors Piera

Any Natural Informe final d'avaluació 0 1

Donar continuïtat a les activitats d’educació per a la transformació

social adaptant-les, com a conseqüència de la pandèmia, a un format

digital, sempre que sigui posible.

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Desenvolupament i 

Cooperació
Curs Acadèmic

Nombre d’activitats i tallers de formació 

que s’han redireccionat: Aules contra la 

pobresa,  formació en ODS i educació per a 

la transformació social, cicle de Cinema i 

Drets Humans

2 4

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Obrir una convocatòria per a PDI estranger que vulgui realitzar

docència virtual a la UdL

VR 

Internacionalització/VR 

de Professorat

VR Internacionalitació/VR 

de Professorat
Curs Acadèmic

PDI estranger que imparteix docència a la 

UdL
35 35

Unificar els procediments que utilitzen els departaments per a

tramitar les sol·licituds d'estades a l'estranger per tal de disposar de la

informació que necessita la UdL sobre la mobilitat del PDI per a

docència.

VR de Professorat VR de Professorat Curs Acadèmic

PDI de la UdL que fa una estada per 

impartir docència en una universitat 

estrangera 

Diferents 

procediments 

segons els 

departaments

Sistema homogeni a tota 

la UdL per a sol·licitar una 

estada del PDI a 

l'estranger

Organitzar accions de mobilitat de doctorands en el marc de

programes de mobilitat
VR Internacionalització

VR Internacionalització

Escola de Doctorat

CRIM

Curs Acadèmic

Nombre de doctorands que han fet una 

estada internacional a través d'un 

programa de mobilitat

-

Campanya d'informació 

als doctorands en el marc 

dels programes de 

mobilitat

Dissenyar un procediment de gestió administrativa de la mobilitat. VR Internacionalització VR Internacionalització Curs Acadèmic
% de graduats que han tingut una 

experiència de mobilitat internacional

Sense 

procediment

Aprovar un procediment 

UdL per a la gestió de la 

mobilitat sortint.

Promoure la participació d'investigadors en propostes de projectes de

recerca i transferència internacionals

VR Recerca i 

Transferència
Suport a l'R+D+I Any Natural

Nombre de propostes de projectes 

internacionals presentades
40 43

Valoració del pla d'incentivació de la docència en una tercera llengua i

disseny de noves mesures

VR d'Ordenació 

Acadèmica/VR de 

Professorat/VR 

d'Internacionalització

VR d'Ordenació 

Acadèmica/VR de 

Professorat/VR 

d'Internacionalització

Curs Acadèmic Nombre crèdits impartits en anglès 1350 >1350

EIX 14. Potenciar la UdL com una entitat socialment responsable i solidària, assumint un paper més actiu en matèria d’acció social i de cooperació per al desenvolupament

 EIX 15. Consolidar la projecció de la UdL a nivell internacional i incrementar el seu grau d’internacionalització



Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Implantar a tots els centres propis de la UdL el nou procediment per a

Revisar i millorar el SGIQ

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Qualitat i Planificació 

Docent
Curs acadèmic

% d'assoliment dels acords de millora 

signats entre el centre i l'equip de govern 

de la UdL

90%

Fer el seguiment del SGIQ 

dels centres d'acord amb 

el nou procediment 

assolint un compliment 

>90%

Desplegar els procediments de seguiment dels objectius de millora de

la universitat i dels centres a través del Pressupost per Programes

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/DQF
Any Natural

% d'acompliment de les accions del 

Pressupost per Programes viculades als 

procediments del SGIQ

-

Elaborar el seguiment del 

SGIQ de la UdL i de tots 

els centres propis

Donar suport al professorat novell en el desenvolupament de la seva

tasca docent

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat
Curs acadèmic

Nombre de PDI matriculat en la formació 

adreçada al professorat novell
-

Oferir un curs 

d'Especialista en 

Docència Universitària 

Analitzar la situació de les jubilacions del PDI en la propera dècada VR de Professorat VR de professorat Any Natural
Nombre de PDI per  categoria, franja 

d'edat i per sexe
-

Elaboració d'un pla de 

simulació de jubilacions 

en els propers 10 anys

Incrementar l'oferta dels cursos online per a facilitar al PDI

l'assistència a aquesta formació

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat
Curs acadèmic

Nombre de PDI matriculat en cursos de 

formació
-

Incrementar un 25% 

l'oferta de cursos de 

formació per al PDI en 

format online

Iniciar la revisió dels Manuals del SGIQ dels centres
VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

Qualitat i Planificació 

Docent
Curs acadèmic

Revisions dels Procediments Generals i 

dels Manuals (UdL i centres)

Versions dels 

Manuals del 2018

Aprovar la revisió dels 

Manuals del SGIQ de 3 

centres propis

Analitzar amb els centres la problemàtica produïda per la contractació

del professorat associat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i 

Qualitat/Centres

Curs acadèmic

Nombre  de dies de desviació de la 

planificació docent respecte al calendari 

establert per la UdL

1557

Reduir un 10% el nombre 

de modificacions del pla 

docent per part dels 

departaments.

Impulsar accions per millorar la gestió de recursos humans Gerència
Direcció d'Àrea de 

Personal i Economia
Any Natural

Realitzar una auditoria en materia de 

gestió de recursos humans
- Auditoria realtzada

Impulsar eines àgils per a personal de la UdL (gestió dels seus

permisos, matricules cursos, nòmines, etc...)
Gerència

Direcció d'Àrea de 

Personal i Economia
Any Natural

Implementar un nou portal de l'empleat 

públic
- Nou portal implementat

Fomentar formació especifica pel treball en modalitat no presencial Gerència
Direcció d'Àrea de 

Personal i Economia
Any Natural Nombre d'accions formatives 0 3

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Desplegar el Pla de l'Agenda 2030-ODS de manera transversal

implicant a diverses unitats i al conjunt de la comunitat universitària

Coordinació Compromís 

Social i VR d'Estudiantat i 

Ocupabilitat

Desenvolupament i 

Cooperació, i Comissió de 

Medi Ambient i diverses 

unitats de la UdL

Curs Acadèmic
Nombre d'accions implementades per 

aplicar el Pla
2 3

Abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques a les festes als

campus de la UdL

Coordinació de  

Compromís Social, 

Igualtat i Cooperació

Vicerectorat d'Estudiants 

i Ocupabilitat, Centre 

Dolors Piera, 

administracions de 

Campus

Curs Acadèmic Aprovació d’un Protocol especific 0 1

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Potenciar la vinculació dels egressats de la UdL, a través de

l'Associació d'Antics Alumnis i Amics de la UdL
Rectorat Alumni UdL Any natural Nombre d'alumnis 10.200 11.000

Ampliar la participació de l'estudiantat de la UdL en programes de

voluntariat afavorint la seva formació en aquest àmbit

VR Estudiantat i 

Ocupabilitat

VR Estudiantat i 

Ocupabilitat
 Any natural

Nombre d'estudiantat que ha participat en 

els grups de treball que desenvolupen 

projectes en l'àmbit dels ODS

-

Organitzar cursos de 

formació en voluntariat 

amb la col·laboració de la 

Fundacio Catalana pel 

voluntariat

Avançar en el disseny del Pla de voluntariat a la UdL

Coordinació de  

Compromís Social  i VR 

d'Estudiantat i 

Ocupabilitat

Desenvolupament i 

Cooperació, Informació i 

Atenció Universitària

Curs Acadèmic Disposar d'un Pla de voluntariat 0 Pla aprovat

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Potenciar la formació en Prevenció de Riscos de totes les persones,

definint diferents programes formatius segons l'àmbit

VR Infraestructures / 

Gerència

Prevenció de Riscos 

Laborals 
Any natural Nombre programes formatius 3 6

Definir un pla acció que permeti integrar la prevenció en els projectes

de recerca que es desenvolupen a la UdL . 

VR 

Infraestructures/Gerència

Prevenció de Riscos 

Laborals 
Any natural Elaborar el pla d'acció 0 1

Impulsar avaluacions i plans d'emergència
VR 

Infraestructures/Gerència

Prevenció de Riscos 

Laborals 
Any Natural

Nombre d'avaluacions i plans 

d'emergència
0 7

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 4: COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

EIX 16. Dotar la organització dels recursos humans necessaris a nivell qualitatiu i quantitatiu per garantir la qualitat de la docència i la recerca i l’eficiència en la gestió i en la prestació

de serveis 

EIX 17. Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i reforç del sentiment de pertinença dels membres de la comunitat universitària a la UdL i enfortir el seu compromís i

implicació amb els reptes i objectius institucionals

EIX 18. Afavorir que els estudiants i els egressats de la UdL participin d’una manera activa i enriquidora en la vida universitària

EIX 19. Vetllar per la qualitat de vida de la comunitat universitària



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 4: COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Donar eines al professorat per a introduir la perspectiva de gènere en

els graus i màster

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat

VR d'Ordenació 

Acadèmica i Qualitat/CDP
Curs acadèmic

Nombre de PDI matriculat en la formació 

en perspectiva de gènere
0

Organitzar 4 tallers per 

campus per a 

desenvolupar la 

perspectiva de gènere en 

els graus i màster

Promoure la vinculació dels projectes de recerca i transferència amb

els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

VR Recerca i 

Transferència

Direcció d'Àrea de 

Recerca i Transferència
Any Natural

Nous projectes aconseguits vinculants amb 

un mínim d'un ODS
_ Fet

Visibilitzar el Programa UdlxTothom en l’àmbit de la comunitat

universitària 

Coordinació de 

Compromís Social

Coordinació de 

Compromís Social/IOU
Curs Acadèmic

Futlletó informatiu renovat. Inclusió de 

l'explicació del Programa UdLxTothom a 

les Jornades d'Acollida

1 2

Reforçar el Programa UdLxTothom amb la inclusió d’un servei

d’atenció psicopedagógica adreçat als estudiants que s’adhereixen al

Programa

Coordinació de 

Compromís Social

Coordinació de 

Compromís Social/IOU
Curs Acadèmic

Posada en marxa el Servei d'atenció 

psicopedagògica i nombre d'estuidants 

atesos

0 1

Millora en l'accesibilitat i en l’oferiment de recursos tècnics a per

persones amb mobilitat reduïda o necessitats educatives especials en

els respectius campus

Coordinació de 

Compromís Social

Coordinació de 

Compromís Social/IOU
Curs Acadèmic

Nombre d'obres realitzades i de recursos 

tècnics nous comprats
2 3

Valoració del Pla d’Inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional

de la UdL vigent durant el període 2014-2020

Coordinació de 

Compromís Social

Coordinació de 

Compromís Social/IOU
Any Natural Informe de valoració aportat 0 1

EIX 20. Vehicular el compromís de la UdL amb els seus principis ètics 



Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Elaborar un nou pla estratègic de la UdL de forma participativa per la

comunitat universitària

VR de Política 

Institucional i Planificació 

Estratègica

VR de Política 

Institucional i Planificació 

Estratègica

Any natural Elaboració del Pla Estratègic - Pla estratègic aprovat

Elaborar un nou pla operatiu d'Internacionalització de la UdL de forma

participativa per la comunitat universitària
VR Internacionalització Any natural

Elaboració del Pla Operatiu 

d'Internacionalització

Pla antic finalitzat 

2018
Pla operatiu aprovat

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Impulsar accions que comportin un estalvi energètic VR d'Infraestructures Infraestructures Any natural Nombre d'accions 5 7

Augmentar l'eficiència i les capacitats de autogeneració d'energia

elèctrica
VR de Infraestructures Infraestructures Any natural Augment Potència Instal·lada 40kw 80kw

Augmentar l'eficiència en la compra de serveis i productes, mitjançant

el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
VR d'Infraestructures SIC / Infraestructures Any natural Concursos consorciats 9 14

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Implantar procediments administratius en la nova eina de gestió

expedients que faciliti la implantació de l'administració electrònica

- Digitalitzar procediments unitat Informació i Orientació Universitària

- Tràmits automotitzats i de autoservei

Gerència,

Coordinació TD 

VR d'Estudiantat i 

Ocupabilitat

Direcció AIT, Organització 

i Processos, SIC. 
Any natural Implantació del procediments electrònics 2 7

Millorar la comunicació amb l'estudiantat

VR d'Estudiantat i 

Ocupabilitat,

Coordinació  TD

 SIC, Coordinació de 

Comunicació, difusió i 

Premsa

Any natural
Elaborar un projecte de millora 

comunicativa amb l'estudiantat
- Projecte presentat

Desplegament d’eines Cloud i col·laboratives
VR de Infraestructures,

Coordinació  TD
Direcció AIT,  SIC. Any natural

Desplegament, integració, divulgació i 

explotació. Office 365, Teams, ownCloud

ownCloud  

Desplegament en 

producció

Desplegament a nivell de 

direcció i en tots els 

àmbits de gestió.

Gestió de la identitat:

Transformació del cicle de vida dels comptes d’usuari, fent-ne una

gestió àgil, automàtica i més senzilla. 

VR de Infraestructures,

Coordinació  TD
SIC, Direcció AIT Any natural

Elaboració i posada en marxa del 

procediments per la gestió automatitzada 

de la identitat corporativa.

-

Procediments 

automatizats de gestió de 

la identitat.

Compliment RD 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i

aplicacions mòbils de el sector públic

VR de Infraestructures,

Coordinació  TD

Unitat Responsable 

Accessibilitat
Any natural

Informe de seguiment sobre el compliment 

dels requisits d'accessibilitat
-

Desplegament de les 

accions per al 

compliment.

Establir nous canals de comunicació en matèria de riscos laborals
VR 

Infraestructures/Gerència

Prevenció de Riscos 

Laborals 
Any natural Eines on line implementades 0 3

Desplegament del vot electrònic
Coordinació TD,

Secretaria General
CTD, Direcció AIT,  SIC Any natural Processos electorals totalment electrònics 1 5

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Dissenyar i implantar accions formatives en matèria de seguretat i

salut en format audiovisual per tota la comunitat universitària

VR Infraestructures / 

Gerència

Prevenció de Riscos 

Laborals / Gerència
Any natural Nombre de cursos de formació realitzats 31 40

Dotar de nous equipaments docents: Edifici Polivalent 2 al Campus de

Cappont
VR d'Infraestructures

Infraestructures, Direcció 

Àrea Infraestructures i 

Tecnologia

Any natural
Estat de l'obra i de la posada en marxa de 

l'edifici

Obra fase 2 

pendent finalitzar.

Obra finalitzada i 

equipament adquirit

Posada al dia dels equipament docents del Campus d'Igualada
VR d'Infraestructures

Direcció EPS

Infraestructures, Direcció 

Àrea Infraestructures i 

Tecnologia, Adm. Campus 

Igualada

Any natural Nombre d'equipaments docents renovats 4 10

Dotar de nous equipaments docents: Campus de Igualada Ciències de

la Salut
VR de Infraestructures

Infraestructures, Direcció 

AIT
Any natural

Elaboració del programa funcional nou 

Edifici Ciències de la Salut
-

Programa Funcional i 

redacció projecte 

executiu.

Principals accions a executar VR Responsable Unitat  implicada Període Indicadors de resultats de les accions Valor Inicial
Objectiu del període 

considerat

Definir procediments i/o tràmits automatitzats per incloure a la

plataforma d'administració electrònica
Gerència Organització i Processos Any natural Nombre de procediments automatitzats 2 4

Implementació de la Plataforma de Cita Prèvia per facilitar consultes

evitant desplaçaments innecessaris
Gerència UOP / SIC Any natural

Nombre d'unitats  de la UdL que utilitzen 

la nova aplicació
0 3

Revisió  compromisos de servei Gerència UOP / Direccions Àrea Any natural
Nombre de compromisos revisats amb els 

responsables
0 25

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021

PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

EIX 21. Millorar l’eficiència dels processos de presa de decisió del govern de la Universitat i dels processos de transmissió de les decisions preses a les unitats organitzatives

EIX 25. Consolidar el model de gestió per processos de la UdL que condueixi a l’excel·lència en la gestió segons criteris europeus

EIX 22. Incrementar la capacitat de captació de recursos econòmics de la Universitat i gestionar els recursos disponibles amb criteris d’eficiència i coresponsabilitat, tot buscant

l’equilibri financer

EIX 23. Fomentar l’ús de les TIC com a element clau per a la millora del funcionament i l’accessibilitat als serveis universitaris

EIX 24. Optimitzar l’ús de les infraestructures i dels equipaments disponibles per garantir un bon desenvolupament de la docència, la recerca i altres activitats de la Universitat




