INFORME CONSELL
SOCIAL 2019-2020

Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols
Presidenta del Consell Social

1. QUE ÉS EL CONSELL SOCIAL
És l’òrgan de participació de la societat a la Universitat (LOMLOU, 4/2008, de
12 d’abril i LUC, Llei 1/2003, de 19 de febrer)

Missió:
- Col·laborar amb la Universitat en:
- Definir els criteris i les prioritats de la seva planificació estratègica
- Programació i gestió universitària
- Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
- Fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural,
professional, econòmic, social i territorial
- Les que l’hi atribueixen els Estatuts de la UdG i el reglament d’organització i
funcionament del Consell

2. COMPOSICIÓ 2020 (1)
15 membres
9 representants de la societat:
Govern de la Generalitat Rosa Núria Aleixandre Cerarols, presidenta
Ricard Meléndez Gil. vicepresident
Ramon Fina Figueras (renúncia, vacant)
Parlament de Catalunya

Agustí Codina Negre (renúncia, vacant)
Manuel Ibarz Casadevall

Organitzacions sindicals (UGT)

Xavier Casas Roque

Organitzacions empresarials (FOEG) Joan Curós Santaeuràlia
Ens locals (Diputació, ajuntaments)

Josep Arnau Figuerola

Antics alumnes

Ingrid Rahola Duch

-

2. COMPOSICIÓ 2020 (2)
6 representants de la Universitat
Nats:

Rector
Secretari general
Gerent

Del Consell de Govern
Representant del PDI
Representant dels estudiants
Representant del PAS

Joaquim Salvi Mas
Jordi Pineda Sánchez
Josep Maria Gómez Pallarès*
*Elena Rivera

Joan San Molina
Eduard Lazo Arolas
Àngel Bosch Solera*
* Salvador Salanova

Secretari

Miquel Serra Fernàndez

Convidats permanents al Ple
Síndic de la UdG
President del Patronat de l’EPS
Organitzacions empresarials PIMEC
Organitzacions sindicals CCOO

Cambra de Comerç
Associació sèniors Programa Josep Torrellas

Joan Manel del Pozo Álvarez
Jaume Juher Iglesias
Jaume Guardia Jordà
Belen Lopez Sànchez
*Bartomeu Compte

Jaume Fàbrega Vilà
Joan Vinyets Gelada

3. ORGANITZACIÓ (1)

El Consell Social s'organitza en:
1. El Ple

2. La Comissió Permanent i la Comissió Econòmica
3. La presidència
4. La vicepresidència
5. El secretari
6. Les comissions de 5 o 6 membres:
- 3 Societat i 2. Consell de Govern UdG
- 4 Societat i 2 Consell de Govern UdG

4. PARTICIPACIÓ
Universitat:
 Consell de Govern (R. Núria Aleixandre, Josep Arnau i Ingrid Rahola)
 Comissió delegada de recerca, transferència i doctorat (R.N Aleixandre)
 Comissió delegada de personal (Josep Arnau)
 Comissió delegada de docència i estudiants (Ingrid Rahola)
 Comissió assessora de comunicació (Josep Arnau)
 Comissió assessora d’economia i infraestructures (Ricard Meléndez)
 Comissió de qualitat (R. Núria Aleixandre)
 Comissió de Programació d’estudis (Agustí Codina)

Extern a la Universitat

(Presidència)

 Conferència i Junta del CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya)
 Assemblea General de l’ACUP (Associació Catalana de Universitats publiques)
 Consell direcció de l’AQU (Agència Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
 Conferencia de Consejos Sociales (CCS)
 Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per la societat del Coneixement (PNSC)

5. FUNCIONS (1)
AREA ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
 Aprovar el pressupost, participar en els criteris per a la elaboració
 Aprovar el balanç la memòria econòmica, el compte de resultats i
la liquidació del pressupost
 Aprovar els preus dels ensenyaments propis: cursos i serveis
 Autoritzar (al rector) a adoptar els acords d’adquisició, disposició i
gravamen de béns immobles
 Autoritzar la contractació de despeses pluriennals
 Supervisar totes les activitats de caràcter econòmic
 Ésser informat dels contractes i convenis que comporten despesa
 Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la
Universitat presenti als diferents departaments
 Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració

5. FUNCIONS (2)
PROGRAMACIÓ I GESTIÓ
 Aprovar la creació, modificació o supressió dels programes de doctorat
 Aprovar la constitució, modificació i extinció d’entitats jurídiques per a
la promoció i el desenvolupament en altres entitats.
 Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions
sanitàries
 Informar prèviament a l’aprovació pel Consell de Govern:
 La creació, modificació o supressió d’ensenyaments oficials, dels
instituts universitaris de recerca i facultats i escoles
 L’adscripció i desadscripció de centres adscrits
 Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la
viabilitat econòmica i social de la Universitat en col·laboració amb l’AQU
 Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats
socials representatives

5. FUNCIONS (3)
En relació amb la COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
 Aprovar el nomenament del gerent* i del síndic*
 Aprovar la relació de llocs de treball (RLT)
 Aprovar les normes de permanència
 Retribucions addicionals per mèrits de recerca, docència i gestió
 Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ de la societat en les activitats de la

Universitat

 Amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i titulats
facilitar-ne l’accés al món del treball
 Estimular la inversió en recerca de les empreses
 Fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn:
 Cultural, professional, econòmic, social i territorialment
* A proposta del rector

6. PRESSUPOST 2019-2020

Pressupost
2020;
338.719,00 €;

Pressupost
2019;
344.493,00 €;

7. ASSISTENCIA A ACTES (1)

Actes:
• First Lego League Girona
• Inauguració de la Mobile Week
• 3a Jornada de la Càtedra de RSU de la UdG
• Olimpíades de Geologia
• Jornada Empresa i Responsabilitat Social, Present i Futur
• 10è aniversari dels estudis del Grau en Medicina
• Gala dels Premis Cactus
• Acte d’investidura com a Doctor Honoris causa del Dr. Joaquim Nadal i
Farreras a la Universitat de Perpinyà
• Primera Jornada UdG Alumni
• Acte d’investidura com a Doctors Honoris Causa per la UdG dels doctors
Evert Jan Baerends i Sovan Lek
• Lliurament de la fase local 2019 de l’Olimpíada de la Facultat de Ciències,
Econòmiques i Empresarials

7. ASSISTENCIA A ACTES (2)
• Signatura convenis amb CaixaBank
• Lliurament dels premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat
• Premis Patronat EPS
• Obertura de la segona trobada pedagògica i d’intercanvi d’experiències de
l’ICE, (i posterior visita a l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols)
• Lliurament medalla d’honor 2019 de la Xarxa Vives: Dra. Carme Carretero
• Actes de graduació de les Facultats de la UdG i l’escola EPS
• Inauguració oficial del curs 2019-2020 a la UPF
• Acte de lliurament dels Premis Prudenci Bertrana
• Actes de la Nit de la Recerca
• XIV edició dels Premis Manel Xifra Boada
• Acte d’homenatge al personal de la UdG recentment jubilat i acte
d’inauguració del curs a la UdG 2219/20
• Acte inaugural de les activitats de la Càtedra Dr. Bofill
• 10a Mostra d'Emprenedors de Girona

7. ASSISTENCIA A ACTES (3)
• Acte de lliurament dels Premis E-Tech 2019
• Actes del Dia Internacional de la Dona
• Congrés “Water Research in Perspective: Beyond 2020”,
commemoració dels 10 anys de l’edifici H2O
• Jornada sobre transport terrestre: Passatgers i mercaderies a mitja i
llarga distància, horitzó 2030-2050
• IV Jornada de la Càtedra RSU
• Presentació d’edificis positius a Girona, organitzat per les Càtedres de
Responsabilitat social universitària i de Promoció de la Salut
• Congrés Digital sobre Suma d'Intel·ligències
• 'El futuro del trabajo y el Covid-19: el moment de la verdad‘ virtual
• Acte de presentació de l’Observatori d’Ètica de la Intel·ligència Artificial i
reunió del Patronat de la Fundació: Girona, Universitat i Futur
• Inauguració curs acadèmic 2020-21 del Sistema Universitari Català (UPC)
• Streaming de l’acte lliurament Premis Nacionals de Recerca

8. BEQUES I AJUTS
Propis del Consell Social:
•

Premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat

•

Ajuts PDI (personal docent i investigador)

•

Ajuts per a dur a terme projectes institucionals

•

Ajuts d’emergència

•

Col·laboració amb projectes socials a estudiants i associacions (ajuts
emergència i Multicapacitats)

Col·laboracions:
•

Ajuts Universitat – Consell - Banc de Santander

•

Beques de transferència, Innovació i emprenedoria (BTIE)

•

Premis Prudenci Bertrana: premi Carles Rahola (fomentar la creativitat
informativa i les iniciatives per difondre informació de tipus periodístic)

•

“Beques salari” UdG/el Consell Social

•

Promocionar el programa a les empreses via el Patronat de l’EPS

o altres empreses exemple: Fundació Carreu

9. PROJECTES EN EXECUCIÓ (1)
Comissió de Centres d’Educació Secundària
Creació: (1 sessió 2019 i 1 sessió 2020)
Iniciativa conjuntament amb l’equip de govern (Ple del Consell 5/2018 de 5 de juny)

Membres:
4 Universitat de Girona
3 Consell Social
9 Dels CES de les comarques gironines: públics (5), concertats (3) i privats (1)
1 Representant del Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

Missió:
•

Promoure la participació:
•

Dels CES (centres educació superior) i dels Serveis Territorials d'Ensenyament

•

De la Universitat en l’educació secundària de les comarques gironines a través de la
col·laboració amb els centres

9. PROJECTES EN EXECUCIÓ (2)
Grup de treball d’Educació i Universitat:
a. Projecte “Passarel·les” de graus i CFGS:
-Coordinació i gestió de les reunions i dels membres
-Coordinació de les tasques dels grups de treball
-Elaboració de l’informe final
-Comunicació i difusió dels resultats del grups de treball
-Contactes amb el secretari SUR i la directora de FP de la Generalitat

b. Equiparació i reconeixement del dret d’exempció de pagament de matricula als
estudiants que tenen Matrícula d’Honor en CFGS i cursaran estudis de grau

Grup de treball dels Consells socials de les Universitats
públiques catalanes:
a.

Participació a les reunions periòdiques

b.

Col·laboració en diferents temes comuns dels consells

c.

Comunicació permanent

d.

Gestió de la reducció del 30% dels màsters no habilitants

9. PROJECTES EN EXECUCIÓ (3)
Comissió de Territori (1 sessió 2020)
Creació:
Iniciativa conjunta amb de l’equip de govern /Ple del Consell (5/2018 de 5 de juny)

Membres:
5 Universitat de Girona
3 Consell Social
11 Representants d’Ajuntaments de les comarques gironines

Missió:


Promoure la participació dels Ajuntaments a la Universitat



Promoure la participació de la Universitat en el Territori, a través de la
col·laboració amb els Ajuntaments

Comissió d’Empresa:
 Nova proposta d’estructura i composició i representada per parts dels patrons

9. PROJECTES EN EXECUCIÓ (4)

Fundació Girona Regió del Coneixement:
UdG/ Ajuntament de Girona/ Diputació/ Cambra de
comerç
Impulsar la creació de la nova Fundació
- En fase de reconeixement del protectorat de fundacions
- Difusió i comunicació de la Fundació a la Societat
- Seguiment de les tasques desenvolupades

PNSC Pacte Nacional de la Societat del Coneixement:
- Assistència a les reunions del grup de treball RRHH i plenari
- Representants a la comissió de seguiment junt a la UPF

9. PROJECTES EN EXECUCIÓ (5)

-

Seguiment de les fases concursals del Parc Científic i
Tecnològic

-

Impulsar el projecte de remodelació de l’Església de
Sant Domènec

-

Estudi i prospecció de col·laboracions amb universitats xineses
(Pendent 2019)

- Difusió dels resultats

de l’enquesta d’inserció laboral a

tots els sectors de difusió del Consell: (des del 2018)
a. AMPES
b. Comissió CES

9. PROJECTES EN EXECUCIÓ (6)
- Dintre del

coneixements

projecte de transversalitat:
tecnològics

amb

coneixements

completar els

d’humanitats

i

humanitats amb tecnològics - En la línia del MIT:

a.

Seguiment de les tasques que es fan dins de la Universitat ......... En
suspens)

-

Sexennis: Impulsar-ho al Parlament de Catalunya

-

La UdG ho incorpora dintre dels diferents reglaments interns però
és totalment voluntari de cada universitat

- ICE: Reunions de treball amb el director de l’ICE per comentar nova
estructura i finançament de l’Institut.

10. PROJECTES : FUTUR
Fundació Girona Regió del Coneixement:
a.

Participar en les convocatòries de la nova fundació

b.

Impulsar i difondre la nova Fundació com a eix vertebrador entre totes les

parts dintre del Pacte Nacional de la Societat del Coneixement
c.

Creació de la comissió d’Empresa sota d’aquesta fundació

Comissió de TER i Comissió de CES: Convocar noves sessions per a
presentar i cercar projectes comuns i mateixos interessos per a la societat/Universitat
i treballar-lo conjuntament.

Grup de treball Universitat i Departament d’Educació (i Serveis
Territorials d’Educació a Girona):

a.

Incloure l’equiparació del dret d’exempció del pagament de
matrícula per aquells estudiants amb la matrícula d’honor de Cicles
Formatius de Grau Superior i que accedeixen a estudis de graus a les
Universitats en el decret corresponent, a través del CIC

b.

Noves tasques: seguiment implementació pla pilot, comunicació del
projecte i cercar nous graus i CFGS per treballar conjuntament

11. Els que ho fan possible
Al Consell:
•
•
•
•
•
•

Ricard Meléndez
Josep Arnau
Manuel Ibarz
Joan Curós
Ingrid Rahola
Xavier Casas
A la secretaria:
• Miquel Serra
• Teresa Fornells

MOLTES GRÀCIES

