
Aproven la Llei universitària que 
prohibeix l’increment de les taxes
El text, amb 176 vots a favor, es compromet a destinar un 
mínim de l’1% del PIB al sistema i a reduir la temporalitat al 8%
El Congrés va donar llum 
verda ahir a la Llei orgànica 
del sistema universitari 
amb 176 vots a favor, 11 
abstencions i 156 en contra, 
i incorporat la prohibició 
d’incrementar les taxes.
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El text es compromet a destinar 
un mínim de l’1% del PIB al sis-
tema universitari, quan actual-
ment és del 0,7% En l’àmbit la-
boral, s’estableix una reducció de 
la temporalitat dels docents del 
40% al 8%, mesura que benefi-
ciarà 25.000 professors associats 
que passaran a tenir una plaça in-
definida. El text incorpora la pro-
hibició d’incrementar les taxes en 
un futur, ja que només es podran 
mantenir o baixar. També es mo-
difiquen els requisits per ser rec-
tor, eliminant el que s’estableix 
que s’ha de ser catedràtic i obrint 
la possibilitat que ho sigui perso-
nal laboral i no només funcionari. 
A banda de PSOE i Unides Podem 
el text va obtenir el suport d’ERC, 
PDeCAT, PNB i Més País, l’absten-
ció de Junts i EH Bildu i el vot en 
contra de la CUP així com dels 
partits PP, Vox i Ciutadans.

En l’àmbit del professorat hi 
ha altres mesures, com que el 
professorat temporal pugui ac-
cedir i promocionar en la carrera 
acadèmica mitjançant el reco-
neixement de la seva experiència 
docent en alguns concursos a aju-
dant a doctor. També hi estableix 

el foment dels contractes predoc-
torals pels que vulguin incorpo-
rar-se a la carrera acadèmica. Es 
recupera el valor original de la 
figura de professor associat, limi-
tant la seva docència a un màxim 
de 120 hores lectives. A més, s’in-
corpora la figura del professorat 
substitut amb la finalitat exclusi-
va de substituir el personal PDI.

El text que incideix també en 
la formació al llarg de la vida. 
Així, s’establiran títols propis de 
formació al llarg de la vida mit-
jançant modalitats diverses, in-
closes microcredencials, micro-
graus i altres programes de curta 
durada, que podran tenir reco-
neixement acadèmic. Les admi-
nistracions públiques fomentaran 
programes de beques i ajudes a 
la formació al llarg de la vida en el 
marc de les polítiques de foment 
de la mobilitat internacional.

La llei redueix de quatre a tres 
les etapes de la carrera acadèmi-
ca: accés, estabilització i promo-
ció. Així, des de l’inici dels estudis 
de doctorat fins a l’estabilització 
han de passar 10 anys. L’accés a 
la carrera es farà amb la figura de 
l’ajudant doctor, amb un contrac-
te de sis anys, i no de cinc com 
ara, i accedint per concurs públic. 

La llei planteja un model de 
governança amb claustre, conse-
ll de govern, consell d’estudiants 
i social. Al claustre es garanteix 
un mínim del 25% de represen-
tació dels estudiants, un 51% per 
al personal docent i investigador 
funcionari o permanent laboral.
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Premien un professor de la UdL
per la seva recerca en agricultura 
El catedràtic de la Universitat de 
Lleida (UdL) i membre del Grup 
de Recerca en AgròTICa i Agricul-
tura de Precisió (GRAP), José An-
tonio Martínez Casanovas, va es-
tar guardonat amb el premi Gent 
per canviar el món que atorga 
anualment el Col·legi Oficial d’En-
ginyers Agrònoms de Catalunya 
(COEAC). Aquest ens professional 
ha distingit el professor de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginye-

ria Agroalimentària i Forestal i de 
Veterinària (ETSEAFIV) de la UdL 
per haver estat un dels pioners i 
impulsors de l’aplicació de les tec-
nologies de la informació i la co-
municació en agronomia, així com 
per la seua contribució a la recer-
ca i desenvolupament de l’agricul-
tura de precisió a Catalunya.

“El premi no és solament im-
portant per a mi, sinó també per 
a l’ETSEAFIV i la Universitat, ja que 

posar en valor la tasca de recerca 
i de l’ensenyament de l’agricultu-
ra de precisió i l’agricultura digi-
tal que fem des del GRAP de la 
UdL-Agrotecnio. No el considero 
com un reconeixement personal 
sinó de grup”, va dir Martínez Ca-
sasnovas. El premi, un diploma i 
una escultura, li va ser lliurat per 
Fran Garcia Ruiz, vocal de Barce-
lona i president de la Comissió 
d’Agricultura 4.0 del COEAC. FOTO: COCEAC / J. Antonio Martínez rep el premi de mans de Fran Garcia

Talkual: Naturalment Imperfec-
tes, un projecte de comerç elec-
trònic que està duent a terme 
l’empresa de Bellpuig d’Urgell 
Imperfectusbox SL, ha estat el 
guanyador de la segona edició 
del Premi Santander Alumni UdL 
a l’Emprenedoria i l’Ocupació, 
al millor projecte empresarial. 

Es tracta d’un negoci de venda 
a particulars de fruites i verdu-
res que per motius estètics les 
grans superfícies no accepten. 
El projecte vol donar resposta 
a la necessitat de la pagesia de 
comercialitzar per al consum de 
productes desestimats per les 
grans distribuïdores per evitar la 

seva destrucció, amb l’impacte 
econòmic i mediambiental que 
generaria. Els socis fundadors 
de l’empresa, Oriol Baldomà i 
Mar Ibós, rebran 5.000 euros 
pel premi que reconeix a antics 
alumnes de la UdL que hagin 
implantat el canvi i la innovació 
en les seves empreses.

Un projecte empresarial de venta de fruita 
i verdura guanya el guardó Alumni UdL

FOTO: UdL/ Els premiats al millor projecte empresarial en la 2a edició dels Premis Santander Alumini UdL


