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www.totmataro.cat/empenta

El nou grau de fisioteràpia, novetat
destacada del nou curs universitari
El curs 2015-2016 Catalunya
comptarà amb 14 graus universitaris i 32 màsters nous, alguns d’ells
impartits directament en anglès per
fomentar l’arribada d’estudiants
estrangers i alhora la formació en
aquesta llengua dels alumnes autòctons. Amb les noves titulacions,
el Govern busca també augmentar
l’ocupabilitat dels nous graduats
catalans, que actualment arriba al
68% i és gairebé 20 punts superior
a la mitjana espanyola. Dels graus
nous, només quatre seran a preus
totalment públics: Ciències del Mar,
a la UB, Videojocs i realitat virtual

a la UdG, i Estudis Sino-hispànics i
Veterinària a la UdL. La resta seran
impartits per universitats privades,
centres adscrits a universitats públiques o la UOC.
Entre els nous graus impartits en anglès o amb alt grau
d’internacionalització, amb estades en universitats estrangeres,
destaquen els d’Animació digital i
Gestió esportiva, de la URL, Comerç
i distribució, de la UB, Fisioteràpia
(UPF-Mataró, al Parc Tecnològic
TecnoCampus i UdG), Turisme Internacional (UdL) i Videojocs (UdG).

En el cas dels màsters, de moment
se n’han proposat i preaprovat 32,
però encara s’està pendent de la
verificació favorable definitiva i de
l’assoliment d’un nombre mínim
d’estudiants. A la UB hi haurà estudis en diabetis, computació en física
i química, comptabilitat, turisme
urbà i direcció de biblioteques.

Augmentant l’especialització

Lluís Jofre, director general
d’Universitats, creu que el fet de
retardar un curs l’entrada en vigor
dels graus de tres anys permetrà fer
una reflexió més pausada i propostes
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Catalunya tindrà 14
graus i 32 màsters
nous el curs que
ve i aposta per les
titulacions en anglès

més ambicioses sobre les titulacions
actuals, i com algunes d’elles s’han
de reformular. A més de les dobles
titulacions, cada cop més presents,
el Govern també aposta per reduir
el nombre de graus, agrupant els
del mateix àmbit, sense deixar
d’incrementar el nombre de sortides
professionals especialitzades. Així,
per exemple, es pot fer un sol accés
per al grau d’enginyeria industrial,
compartir un any i mig de matèries
comunes i després especialitzar-se i
graduar-se en enginyeria mecànica,
elèctrica o electrònica. Això permet
simplificar l’accés a la universitat
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per als batxillers i retardar la decisió que han de prendre sobre la seva
sortida professional especialitzada.
Per al curs que ve es preveu que
això es faci en entre deu i vint
graus, que tindran entre 20 i 30
sortides, i l’aplicaran quasi totes
les universitats públiques. Aquest
model s’aplicarà, per exemple, a
l’enginyeria de telecomunicacions,
les ciències experimentals i les
ciències socials, com en el cas de
Lleida, amb els graus de Llengües,
i el de Geografia i Història. En algun cas, com la UVic-UCC, el nom

de la titulació ja inclou les dues o
tres possibles sortides professionals.
A Catalunya s’ofereixen actualment
uns 475 graus, 300 dels quals són
públics. Una quinzena de graus diferents s’ofereixen a quasi totes les
universitats, sumant un total de 200
titulacions, i que agrupen el 80%
dels estudiants. Bàsicament són
els graus en empresarials, medicina, magisteri, enginyeria industrial,
psicologia, biologia, periodisme i
comunicació, llengües, dret, infermeria, fisioteràpia, informàtica i
telecomunicacions.
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Santi Vila fa una classe
als estudiants de logística
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va visitar el passat
dimarts 10 el TecnoCampus, on es
va reunir amb el president de la Fundació, Miquel Rey; la segona tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró, Núria Calpe; el director general
del TecnoCampus, Jaume Teodoro;
i la directora de l’Escola Superior
de Ciències Socials i de l’Empresa,
Montserrat Vilalta. L’objectiu de la
visita va ser conèixer de primera mà
el projecte del parc i posteriorment
impartir una classe magistral als

estudiants del Grau de Logística
i Negocis Marítims, una titulació
universitària pionera a Catalunya
posada aquest curs de la mà de la
Universitat Pompeu Fabra.
El conseller va assegurar davant
dels alumnes que “la logística és
un sector amb vocació planetària” i
grans possibilitats de creixement a
Catalunya. Ho va atribuir al fet que
els darrers anys s’han fet grans inversions en infraestructures, entre
les quals va destacar com a “buc

3

insígnia” el Port de Barcelona. En
aquest sentit va recordar que a
Espanya “hi ha un problema de priorització de les infraestructures en
funció d’interessos polítics en lloc
dels econòmics”, i va citar el fet que
s’inverteixi a ampliar les línies d’AVE
mentre el corredor mediterrani o els
accessos viaris i ferroviaris al Port de
Barcelona acumulen retards. “Això
ha de canviar si volem ser competitius”, va emfatitzar.
Vila va recordar que “el planeta, pel
que fa al transport, és blau, ja que el
80% de les mercaderies es mouen
per mar”. Va afegir que la centralitat del comerç s’ha desplaçat cap al
continent asiàtic, cosa que explica
les grans inversions que s’estan fent
als canals de Suez i Panamà per
ampliar-ne la capacitat. Catalunya
està en una situació estratègica,
segons el conseller, per aprofitar
aquests increments de trànsit mundial que passen pel Mediterrani i
convertir-se cada com més en una
porta d’entrada de mercaderies que
van cap al conjunt de països de la
meitat sud d’Europa.
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de cada contracte. Es podrà aplicar
als contractes subscrits entre l’1
de març de 2015 i el 31 d’agost
de 2016.

Nova “tarifa plana” de cotització
per als contractes indefinits
El dia 1 de març ha entrat en vigor
la nova “tarifa plana” que pretén
ser un nou incentiu per a la creació
d’ocupació. El 31 de març deixarà
d’estar en vigor la “tarifa plana dels
100 euros”, per la qual cosa fins a
aquesta data conviuran ambdues,
podent-se optar per una o altra.
En els supòsits de contractació indefinida a temps complet, l’aportació
empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències
comunes, quedaran exempts els
primers 500 euros de la base de
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cotització. A la resta de l’import
d’aquesta base li resultarà aplicable el tipus de cotització vigent a
cada moment. En definitiva, aquesta exempció suposarà un estalvi de
118 euros en les cotitzacions empresarials.
Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada de treball sigui,
almenys, equivalent a un 50 per
cent de la jornada d’un treballador
a temps complet comparable, es
reduirà de forma proporcional el
percentatge de reducció de jornada

El benefici en la cotització s’aplicarà
durant un període de 24 mesos,
computats a partir de la data
d’efectes del contracte. En les empreses de menys de 10 treballadors,
finalitzat el període de 24 mesos,
tindran dret a mantenir la bonificació durant 12 mesos més, si bé
durant aquest nou període estaran
exempts de l’aplicació del tipus de
cotització els primers 250 euros de
la base de cotització.
Entre altres requisits, aquest incentiu s’aplicarà quan amb el contracte
que es pretén aplicar la reducció es
produeixi un increment de la plantilla de l’empresa i a més a més, quan
aquest increment es mantingui durant un període de 36 mesos.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ
WWW.LUIS.CAT
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