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EXPOSEM
Que en sessió plenaria del Consell Social de 28 de maig de 2017 es van aprovar l 'afectació dels
romanents de l'cxercici 2016 per un import de 8.097.000€.
Que en data 27 de julio( de 2017 es van aprovar per Comissió Económica del Consell Social una
modificació de l'afectació del romanents de 7.785.000€

Que en els romanents de l'exercici 2016 afectats per un import de 7.785.000€ entre d'altres
inclou les següents actuacions:
Unitat 01.01.031 Programa d'ajuts per al Desenvolupament carrera professional del POI
1.340.000€
Unitat 01.01.032 Programa d'ajuts per a l'impuls d'activitats en els ambits de
compromís social, divulgació de la recerca i promoció de la UdG 100.00€
Unitat 01.01.045 Programa per poder atendre l'increment de la despesa de beques
d'equitat, contemplat en el Decret 88/2017, de 4 de juliol. 1.000.000€
Unitat O1.01.046 Programa per poder fer front en la nómina del mes de setembre al
pagament de l'1% d'increment rctributiu del personal 650.000€
Unitat 01.01.033 Programa d'ajuts per a l'adquisició i reparació infraestructura
científica i d'adquisició de material bibliografic 1.350.000€
Unitat 01.01.034 Programa d'ajuts per a l'impuls de grups de recerca competitius
1.000.000€
Unitat O 1.01.035 Programa per a la contractació temporal de 2 dinamitzadors als
campus funcionals de compósits i d'alimentació i gastronomía, respectivament 50.000€
Unitat 01.01.036 Programa per a la creació de l'Associació/Agrupació PAS UDG
20.000€
Unitat 01.01.037 Programa per a l'estudi i execució d'un pla per a la millora
ergonómica deis llocs de treball del PAS 300.000€

Unitat O1.01.038 Programa per ajuts a estudiants masters
intemacionalització 100.000€

doctorats per la seva

Unitat O1.01 .039 Programa d'equipament per als estudiants 500.000€
Unitat O1.01.040 Programa de beques salari per als estudiants 200.000€
Unitat O1.01.043 Programa per a la participació en fires promocionals en iberoamerica
20.000€
Unitat O1.01.041 Programa de beques per a la forrnació de gent gran 5.000€
Unitat O1.01.044 Programa per al projecte d'obres per a la cobertura de la pista
poiiesportiva de les insta!·lacions esportives de la UdG 100.000€
Unitat 01.01.042 Programa d'impuls d'inversions deis centres docents. 1.050.000€
En virtut de l 'art. 18 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparencia, accés a la
informació pública i bon govem de Catalunya

SOL·LICITEM
Una relació detallada de les actuacions dutes a terme en relació a les 16 actuacions
exposades anterionnent i els imports destinats per cadascuna d'elles.
En el cas que quedin romanents en aquestes unitats, una relació de les actuacions
previstes i en quin tennini es duran a tem1e.

L'accés a la informació sol·licitada pot ser mb forrnat digital a través de l'adrec;a

EXPOSO
Que en sessió plenaria del Consell Social de 26 de juny de 2018 es va fer públic es pressupost
de la Universitat de Girona corresponent a l 'exercici del 2018.
Que en aquests pressupostos, inclo"ien les següents actuacions:
Unitat 212.00 rcparació mantcniment i conservació d'edificis i construccions. 223.338€
Unitat 215.00 reparacions, manteniment i conservació de mobiliari i equipaments.
78.247€
Unitat 226.1 O Quotes d'associacions. 132.200€
Unitat 226.11 Convenis i concerts. 1.424.959€
Unitat 352.99 lnteressos de demora. 40.000€
Unitat 620.00 lnversió nova associada al funcionament operatiu deis serveis, edificis i
altres construccions. 988.841€
Unitat 620.03 lnversió nova associada al funcionament operatiu deis serveis, mobiliari i
cquipament 100.000€
Unitat 830.00 préstecs concedits a curt termini. 45.000€
En virtut de l 'art. 18 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparencia, accés a la
informació pública i bon govem de Catalunya

SOL· LICITEM
Una relació detallada de les actuacions dutes a tenne en relació a les 8 actuacions
exposades anteriorment i els imports destinats per cadascuna d'elles.
En el cas que quedin romanents en aquestes unitats, una relació de les actuacions
previstes i en quin termini es duran a tenne.
L'accés a la informació sol-licitada pot ser amb fonnat digital a través de l'adrer;a

