
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PER AL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

ENTRE HOMES I DONES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

(aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 9/06 de 27 d'octubre de 2006) 

  
  

Exposició de motius: Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 1/2003 de 19 de febrer, 
d’Universitats de Catalunya estableix que el departament competent en matèria d’universitats  i  les 
pròpies universitats promoguin  accions per assolir la igualtat d’oportunitats  entre les homes i les dones 
en tots els àmbits universitaris. 
  
Atès que mitjançant resolució UNI/3336/2005, de 14 de novembre, es va crear la Comissió de Dona i 
Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior i al recerca 
del Consell Interuniversitari de Catalunya i que aquesta es va constituir formalment el 29 de març de 
2006. 
  
Ates que, a proposta de l'esmentada Comissió de Dona i Ciència, la Junta Plenària del Consell 
Interuniversitari de Catalunya va prendre l’acord, signat a 21 d’abril de 2006,  d’instar l’elaboració de 
plans d’igualtat entre els homes i les dones a cada una de les universitats de Catalunya, amb el 
compromís que aquests estiguin redactats abans que finalitzi l’any 2007. 
  
Atès que la Universitat de Girona participa en el programa EQUAL, juntament amb altres institucions 
gironines, per tal de promoure accions que fomentin la igualtat d’oportunitats al mercat laboral. 
  
  
  
S’ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió per al Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de la 
Universitat de Girona. 
  
Segon.-  Aprovar la composició i les funcions de la Comissió per al Pla d’Igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones de la Universitat de Girona, d’acord amb l’Annex I 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ANNEX I 

  

  
COMISSIÓ PER AL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DE LA UDG 
  
  
Composició: 
  
Carme Bertran Noguer (presidenta) 
Josepa Bru Bistuer (secretària) 
Dolors Juvinyà Canal 
Teresa Cabruja Ubach 
Dolors Muñoz Soler 
Isabel Salamaña Serra 
Alfons Romero Díaz 
Pilar del Acebo Peña 



  
  
Suport tècnic: 
Mercè Agüera Cabo 
Rosa Olivella González 
  
  
Funcions: 
  
 Iniciar el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones de la 

Universitat de Girona. 
  
 Vetllar per la implementació del Pla d’Igualtat i fer-ne el seguiment. 
  
 Afavorir la difusió de les accions dutes a terme entre la comunitat universitària, així com recollir les 

propostes que consolidin el seu desplegament. 
  
 Establir i incrementar contactes amb altres universitats i institucions. 
  


