
 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PER AL PLA D’IGUALTATS EN MATÈRIA 

DE DISCAPACITATS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/07 de 31 de maig de 2007) 
 
Exposició de Motius: Atenent al principi de fer l’educació accessible a tothom, sorgeix 
la necessitat d’introduir aspectes específics i concrets que garanteixin la igualtat 
d’oportunitats de les persones amb discapacitat a la universitat (tant d’estudiants com 
professor i personal d’administració i serveis). 
 
En aquest sentit s’està treballant des de les diferents administracions. Des del govern, 
amb l’actual LOU en l’addicional vigèsim es dóna un primer pas cap a la integració de 
les persones amb discapacitat.  
 
La  “Ley de Igualdad de Oportunidades. No Discriminación y Accesibilidad Universal”  
(Ley 51/2003 de 3 de diciembre) determina que amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal, les universitats 
desenvoluparan serveis d’assessorament psico-educatiu en el marc dels quals 
s’avaluaran i atendran les necessitats educatives especials derivades de la condició de 
discapacitat d’estudiants universitaris. Les administracions públiques competents, 
respectant els principis d’autonomia universitària, regularan les directrius de la 
prestació d’aquests serveis. 
 
El Comissionat d’Universitats ha posat en marxa  el programa Universitat i discapacitat 
a Catalunya (UNIDISCAT), on s’incentiven les propostes que les pròpies universitats 
elaborin per abordar aquesta demanda.   
 
La UdG té entre els seus objectius estudiar i impulsar mesures per millorar la qualitat 
educativa i dels seus serveis, de manera que tothom hi tingui cabuda i afavorir la 
igualtat d’oportunitats entre tots el seus membres. 
 
 
Per tot l’exposat anteriorment S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la creació la comissió per al Pla d’Igualtats en Matèria de 
Discapacitats de la Universitat de Girona que treballi els temes d’igualtat per 
discapacitat. 
 
Segon.- Les funcions d’aquesta Comissió seran: 

- Elaborar el pla d’igualtat en matèria de discapacitat de la UdG 
- Estudi de les necessitats en matèria d’espais, accessibilitat i ús d’infraestructures 

i serveis 
- Estudi de les adaptacions curriculars, coordinadament amb els centres 
- Analitzar i proposar millores sobre tots els temes que contribueixin a la millora  

del Pla d’Igualtats/Discapacitat 



 
 
 
Tercer.- Composició 
 
Presidenta: 
Sra. Helena Benito (Vicerectora d’Estudiants i Relacions Externes) 
 
Vocals:  
Sra. Carme Bertran (Vicerectora d’Organització, Comunicació i Qualitat) 
Sr. Lluís Albó (Vicerector Delegat en l’Àmbit de Campus) 
Sr. Joaquim Majó (Vicerector de Desenvolupament Tecnològic i G.C.) 
Sra. Pepita Perich (Representant del Consell Social) 
Sr. Joan Miró (Síndic de la Universitat) 
 
Per part de les Facultats/Escoles 
Degans/Directors dels Centres o persona en qui delegui 
 
Per part del Personal Acadèmic: 
Sra. Elvira Sánchez 
Sr. Joan Batlle (per confirmar) 
 
Per part dels estudiants: 
Sr. Ivan Soriano 
Sr. Lluis Llinas (per confirmar) 
Sra. Elisa Boet (per confirmar) 
Sra. M. Isabel Vidal (per confirmar) 
Sr. Hector Pampín (per confirmar) 
 
Per part del Personal d’Administració i Serveis: 
Sr. Francesc Anton 
Sra. Carme López  
 
 
Experts: 
Sr. Antoni Vilà 
Sra. Montserrat Vilà (per confirmar) 
Sra. Maria Pallisera 
Sr. Josep Freixa 
 
Secretari:  
Sr. Vicenç Segura (Cap del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants) 
 


