
  

  

Senyor / Senyora, 

Us faig avinent, pel que fa a les vostres funcions que la Junta de Govern en la sessió 
núm. 2/00 de 24 de febrer de 2000 va prendre l’ACORD que transcrit literalment 
diu: 

PLA ESTRATÈGIC D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA UdG 

Antecedents i justificació 

L’any 1998 la Junta de Govern aprovà en el seu pressupost una dotació per posar en 
marxa el Pla Estratègic d’Ambientalització de la UdG. La responsabilitat fou atorgada 
a l’Institut del Medi Ambient. Des del Pla s’han anat executant tot un seguit 
d’actuacions de millora ambiental i de promoció d’actituds respectuoses amb el medi 
ambient. 

Vista l’experiència d’aquests dos primers anys, l’Equip de Govern fa una proposta 
d’acord sobre el Pla amb l’objectiu de dotar-lo d’un reconeixement explícit dins de 
les actuacions i activitats portades a terme per la Universitat. D’una banda les 
activitats d’assessorament sobre temes d’impacte ambiental, realitzades pel Pla al 
llarg de la posada en marxa de les darreres actuacions urbanístiques (Biblioteca de 
Montilivi, Edifici P-4, Pavelló de Tallers...), han evidenciat la necessitat de dur a terme 
aquest reconeixement. D’altra banda, passats aquest dos primers anys sembla 
raonable que l’aposta de la UdG, per ser capdavantera en temes de medi ambient, 
compti amb aquest reconeixement. 

S'ACORDA: 

1.- Aprovar els objectius i l'enunciat de les línies mestres del Pla Estratègic 
d’Ambientalitzacio que s’incorporen en el full annex. 

2.- Atorgar a l’Institut de Medi ambient de la UdG les tasques de representació, 
promoció i coordinació científica del Pla, sota la supervisió del Vicerectorat 
d’Economia, Campus i PAS. 

3.- Determinar l’obligatorietat de sotmetre a estudi previ l'impacte ambiental de 
totes aquelles activitats urbanístiques de la UdG. Pel que fa a d'altres estudis previs 
que, d’acord amb els grans àmbits d’actuació del Pla es vegi necessari dur a terme, la 
proposta d’execució podrà ser feta a iniciativa del propi Pla o de qualsevol òrgan de 
Govern de la UdG. 

  

  



Annex 1 

Objectius i línies mestres del pla estratègic d’ambientalització de la UdG 

Objectius globals 

• Incorporar objectius i determinar accions de millora ambiental i promoció 
d’actituds ambientalment respectuoses a la totalitat dels àmbits en els que es 
desenvolupa l’actuació de la UdG  

• Situar la UdG en posició capdavantera en el marc de les universitats 
ambientalment sensibles.  

Objectius específics 

• Estendre les bones pràctiques ambientals a tots els àmbits de l’activitat 
acadèmica , de recerca, d’administració i gestió i , en general, a totes les 
facetes de la vida quotidiana de la UdG.  

• Establir mecanismes d'avaluació, seguiment i millora contínua de la qualitat 
ambiental del campus: dels espais lliures, dels edificis i de les seves 
corresponents infrastructures.  

• Introduir continguts mediambientals en la formació de l’alumnat a través de la 
pràctica docent i la formació per a la recerca.  

• Constituir-se en ens sensibilitzador i impulsor de la millora ambiental en tots 
els territoris en els quals la UdG exerceix la seva actuació.  

Línies mestres 

Els objectius del Pla Estratègic d'Ambientalització es concreten en un seguit de línies 
mestres, el desenvolupament de les quals conforma el contingut del document lliurat 
per l'IMA-UdG a l'Equip de Govern, en acompliment de l'encàrrec de concretar i 
dissenyar l'estructura del Pla. A tall de recordatori, l'enunciat de les línies és el 
següent: 

• Mobilitat  
• Ordenació i adequació d’espais  
• Gestió de residus  
• Optimització de recursos  
• Ambientalització curricular  
• Informació i sensibilització  

  

El secretari general, 

  



  

  

Sergi Bonet 

SBM/mpv 

Girona, 25 de febrer de 2000 

  

  

  

PD: Des de Secretaria General se n’ha enviat còpia a: Equip de Govern, Institut de 
Medi Ambient de la UdG, Vicegerència d’Organització i Administració, Vicegerència 
d’Economia, Gabinet de Planificació i Avaluació 

  

  

  

  

A partir de l'any 2000 els acords de la Junta de Govern es poden consultar 
a http://www.udg.edu/sgeneral 

 


