
 
ACORD PEL QUAL S’APROVA LA CREACIÓ DE LA UNITAT 

D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA 

 
(aprovat en el Consell de Govern núm. 6/09 de 25 de juny  de 2009) 

 
 
Exposició de motius: Vistos els avenços que s’han produït recentment a la Universitat 
de Girona en temes d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
Atès que el Consell de Govern de la Universitat de Girona va aprovar en la sessió de 
27 d’octubre de 2006, la creació d’una “Comissió per al Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
entre Homes i Dones de la Universitat de Girona” encarregada d’impulsar i coordinar 
la redacció del Pla, que va ser aprovat també en sessió de 29 de gener de 2009 del 
Consell de Govern de la Universitat de Girona. 
 
Vist que dins del pla estratègic 2008-2013 de la Universitat de Girona s’estableix en el 
seu eix estratègic 19 la promoció de la igualtat d’oportunitats. 
 
Atès que la Ley orgánica 4/2007 d’universitats en la seva disposició addicional 
duodècima estableix que: “Las universidades contarán entre sus estructuras de organización 
con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres”. 
 
Atès que la Universitat de Girona compta amb una agent d’igualtat, finançat amb fons 
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, sorgeix la necessitat 
d’oficialitzar tota aquesta estructura i fer-la pública. Per això S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la creació de la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i 
homes de la Universitat de Girona, com a punt de referència en aquest àmbit. 
 
Segon.-  Aprovar l’estructura i les funcions de la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats 
entre dones i homes de la Universitat de Girona, d’acord amb l’annex adjunt.  



ANNEX I: 
ESTRUCTURA I FUNCIONS DE LA UNITAT D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA 
 
 
 
Estructura:  

Director/a (delegat/da de la rectora) 
Agent per a la igualtat 

 
 Suport: 

Estudiant amb conveni de cooperació educativa 
Eventualment es podrà incorporar un/a estudiant en pràctiques 

 
 
 

Funcions:  
Coordinar el desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes de la UdG 
Promoure, donar suport i fer el seguiment del treball de la comissió tècnica en 
la implementació de les accions incloses en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
entre Dones i Homes de la UdG 
Promoure la realització de recerca per a donar suport al desplegament del Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UdG 
Produïr, actualitzar i posar a disposició del públic informació sobre la situació 
de dones i homes en la comunitat universitària i sobre els avenços del Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UdG 
Dur a terme i promoure el desenvolupament d’activitats de formació, 
sensibilització i reflexió al voltant de la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de 
gènere 
Cercar i presentar sol·licituds per a donar suport a l’implementació de les 
actuacions del pla amb fonts de finançament externes a la UdG 

 
 


