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1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT

En nom d’un nou Consell Social de la Universitat de Girona que va
prendre possessió a finals de Maig de 2004, em plau fer la presentació
de la Memòria del Consell Social durant el curs 2002 – 2003.

Per tant, els actuals membres del Consell Social no ens podem arro-
gar cap mèrit sobre les activitats exposades a continuació. En canvi, em
comprometo, en nom propi i en el dels meus companys, a treballar per
ser dignes continuadors de l’obra dels consells presidits per Jaume
Casademont i Salvador Carrera.

Recentment he llegit que Newton atribuïa els mals de la societat del
seu temps al fet que es construïen massa murs i massa pocs ponts.
Molts anys després, no n’hem après i el món d’avui repeteix els matei-
xos errors.Al Consell Social aspirem a enderrocar els murs que limi-
ten el pensament de tanta gent i, sobretot, a complir amb l’obligació
que ens marca la llei i és la nostra raó de ser, que no és altra que cons-
truir ponts entre la Universitat de Girona i aquesta dinàmica societat
gironina de principis del segle XXI.

ALBERT BOU I VILANOVA

President del Consell Social
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2. EL CONSELL SOCIAL

COMPOSICIÓ A JULIOL DE 2003

President Salvador Carrera Comes

Representants interessos socials

Govern Generalitat Ramon Coll Figa

Aleix Gimbernat Martí

Robert Pujol Ferrer

Parlament Lluís Busquet Ruhí

Enric Llauger Dalmau

Andreu Otero Triola

Xavier Vilanova Clé

O. sindicals Joan Olòriz Serra

Camil Ros Duran

O. empresarials Alexandre Juanola Ribera

Sebastià Alegre Roselló

Ens Locals Vacant

Col·legis professionals Josep M. Prat Sàbat

Cambra de Comerç Antoni Hostench Figueras

Membres nats

Rector Joan Batlle Grabulosa

Secretari general Josep Oriol Llebot Majó

Gerent Miquel Amorós March

Representants Junta de Govern

Vicerector d’Organització i Control de 
Qualitat i Vicerector Primer Ramon Moreno Amich

Vicerectora de Docència Blanca Palmada

Degà Joan Nogué Font

Director de Departament Joaquim de Ciurana Gay

Representant estudiants Ramon Muntada Artiles

Representant estudiants Bernat Fons Cruset

Representant PAS Ramon Fàbrega Rodríguez

Secretari Enric Viver Mèlich
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CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

- El dia 20 de setembre de 2002 pren possessió el Sr. Salvador
Carrera i Comes, en substitució del Sr. Jaume Casademont i
Perafita

- El dia 1 d’octubre de 2002 pren possessió el Sr. Bernat Fons i
Cruset, en substitució del Sr. Simón Riera i Verdaguer

- El dia 1 d’octubre de 2002 pren possessió el Sr. Ramon Muntada i
Artiles, en substitució de la Sra. Myrte Montseny i Martínez.

- El dia 1 d’octubre de 2002 pren possessió el Sr. Ramon Fàbrega i
Rodríguez, en substitució del Sr.Albert Verges i Ciurana.

- El dia 17 de febrer de 2003 pren possessió el Sr.Antoni Hostench
i Figueras, en substitució del Sr.Tomàs Feliu i Bassols.

- El dia 1 de juny de 2003 pren possessió el Sr. Miquel Amorós i
March, en substitució del Sr.Alfons Martinell i Miera

- El dia 1 d’abril de 2003 pren possessió el Sr. Enric Viver i Mèlich,
en substitució del Sr. Lluís Rovira i Pato.

EL DIA 19 DE FEBRER DE 2003 S’APROVA LA LLEI 1/2003 D’UNIVERSI-
TATS DE CATALUNYA.
CAPÍTOL III DE LA LLEI 1/2003 D’UNIVERSITATS DE CATALUNYA.

EL CONSELL SOCIAL

Secció primera
Definició, composició i nomenament

Article 81
Definició i composició
1. El consell social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en

la universitat.
2. Cadascuna de les universitats públiques amb seu a Catalunya té un

consell social, compost pels quinze membres següents:
a) Nou persones representatives de la societat catalana, nomena-

des segons el que estableix l’article 82.
b) Sis membres del consell de govern de la universitat, nomenats

segons el que estableix l’article 83.

Article 82
Membres representatius de la societat catalana
1. Els nou membres del consell social representatius de la societat
catalana són els següents:



a) Dues persones nomenades pel Parlament de Catalunya.
b) Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat.
c) Una persona escollida pels ens locals en l’àmbit territorial dels

quals hi hagi instal·lats els centres de la universitat, elecció que,
en el cas de la ciutat de Barcelona, correspon a l’Ajuntament de
Barcelona, d’acord amb la seva Carta municipal.

d) Una persona escollida per les organitzacions sindicals de tre-
balladors més representatives en l’àmbit de Catalunya.

e) Una persona escollida per les organitzacions empresarials legal-
ment constituïdes de més implantació, provinent de l’àrea d’in-
fluència de cada universitat.

f) Un antic alumne o alumna amb titulació de la universitat corres-
ponent, que no pot ésser membre en actiu de la comunitat uni-
versitària.

2. Els membres nomenats pel Parlament i pel Govern de la
Generalitat han d’ésser persones representatives, a títol individual,
o persones representants d’entitats, de la vida cívica, cultural, pro-
fessional, econòmica, laboral, social i territorial, de l’entorn de la
universitat.

3. El nomenament dels membres corresponents a la lletra b de l’a-
partat 1 s’efectua havent consultat el president del consell social,
sempre que el càrrec no estigui vacant.

4. El membre corresponent a la lletra f de l’apartat 1 és nomenat pel
president o presidenta del consell social, escoltat el rector o rec-
tora i, si n’hi ha, a proposta del consell d’antic alumnat i de perso-
nes amigues de la universitat.

5. El nomenament dels membres dels quals fa esment aquest article
es publica per acord del departament competent en matèria d’uni-
versitats en el DOGC.

Article 83
Membres representants del consell de govern de la universitat
1. Els membres del consell social que pertanyen al consell de govern

de la universitat són un representant dels estudiants, un represen-
tant del personal docent i investigador i un representant del per-
sonal d’administració i serveis elegits pel mateix consell de govern
d’entre els seus membres per un període màxim de quatre anys,
d’acord amb els estatuts de cada universitat. En són membres nats
el rector o rectora, el secretari o secretària general i el gerent o la
gerent de la universitat.

2. El nomenament dels membres del consell social a què es refereix
aquest article es publica per acord de les universitats en el DOGC.

Article 84
Nomenament del president o presidenta 
El president o presidenta del consell social és nomenat o separat per
acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular
del departament competent en matèria d’universitats, d’entre els
membres del consell social representatius de la societat catalana. El
mandat és de quatre anys i és renovable per un únic període de la
mateixa durada.

MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL
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Article 85
Renovació i vacants
1. Els membres del consell social nomenats entre persones represen-

tatives de la societat catalana ho són per un període de quatre
anys. Són renovats o reelegits per meitats cada dos anys, dos mesos
abans d’expirar el període de mandat.

2. En el cas que es produís una vacant en el consell social, aquesta ha
d’ésser coberta d’acord amb el procediment establert per l’article
82. El nou membre és nomenat pel període restant de mandat del
membre que ha substituït, excepte el president, el qual és nomenat
pel període establert per l’article 84.

3. Els membres que siguin nomenats per raó del càrrec que ocupen
han de cessar en la representació quan cessen en el càrrec.

Article 86
Incompatibilitats
1. La condició de membre del consell social és incompatible amb l’e-

xercici de càrrecs directius en empreses o en societats contracta-
des per la universitat, directament o mitjançant persona interposa-
da, i també amb una participació en les dites empreses superior al
10% del capital social. Aquesta incompatibilitat no afecta els con-
tractes subscrits d’acord amb l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001,
del 21 de desembre, d’universitats.

2. El personal acadèmic que es trobi en situació de servei actiu a
temps complet en la mateixa universitat o en una altra, no pot
ésser nomenat membre d’un consell social com una de les nou per-
sones representatives de la societat catalana.

Article 87
Fòrum de participació
El consell social pot constituir un fòrum a fi de promoure la partici-
pació i l’assessorament de les persones, les institucions i les entitats
associatives, cíviques, culturals, professionals, econòmiques, laborals,
socials i territorials que, per llurs competències, activitats, coneixe-
ments o experiències puguin contribuir a complir millor les funcions
del consell social.

Secció segona
Funcions del consell social

Article 88
Funcions de programació i gestió
Corresponen al consell social, en relació amb la programació i la ges-
tió universitàries, les funcions següents:

a) Col·laborar amb el consell de govern en la definició dels crite-
ris i els objectius del planejament estratègic de la universitat.

b) Proposar al departament competent en matèria d’universitats,
amb l’informe previ del consell de govern, la implantació o la
supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols uni-
versitaris oficials, i també la creació, la supressió, l’adscripció, la
desadscripció i la reordenació dels centres docents universita-
ris i dels instituts universitaris de recerca.

MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL

12



c) Acordar, a iniciativa del departament competent en matèria
d’universitats i amb l’informe previ del consell de govern, la cre-
ació, la modificació i la supressió dels ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols universitaris oficials i dels centres docents
i els instituts universitaris de recerca.

d) Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendi-
ment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en
col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, i participar-hi.

e) Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurí-
diques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats
de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en
altres entitats.

f) Aprovar els projectes de concert entre la universitat i les insti-
tucions sanitàries.

g) Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i
amb entitats socials representatives.

Article 89
Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials
Corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i
patrimonial, les funcions següents:

a) Promoure la participació de la societat en l’activitat de la uni-
versitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les rela-
cions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional,
econòmic, social i territorial.

b) Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·labo-
ració en la recerca universitària.

c) Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l’elabo-
ració del pressupost de la universitat i, a proposta del consell
de govern, aprovar-lo.

d) Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment
del pressupost i aprovar, a proposta del consell de govern, la
programació i la despesa pluriennal de la universitat, i també
prendre les mesures pertinents per a assegurar el compliment
dels criteris amb què s’ha elaborat el pressupost.

e) Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resul-
tats i la liquidació del pressupost de la universitat de l’exercici
anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin,
d’acord amb la normativa vigent.

f) Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que
la universitat presenti al departament competent en matèria
d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la
Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, i vetllar pel com-
pliment de les condicions de les operacions esmentades i de la
normativa aplicable.

g) Acordar les transferències de crèdit d’operacions de capital a
operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departa-
ment competent en matèria d’universitats.

h) Acordar, a proposta de l’òrgan competent de la universitat, les
sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sem-
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pre que s’hagi de fer una despesa que no pugui ésser ajornada
per a l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consig-
nat en el pressupost, o bé sigui insuficient o no ampliable.
L’acord n’ha d’establir el finançament.

i) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els
dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exempcions i
bonificacions, i els dels serveis de la universitat.

j) Vetllar pel patrimoni de la universitat i aprovar la desafectació
dels béns de domini públic de la universitat, d’acord amb el que
estableix aquesta Llei i la legislació de patrimoni de la
Generalitat.

k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisi-
ció, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels
límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la uni-
versitat, els títols de valor i les participacions socials.

l) Ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres
entitats, de la formalització dels contractes i els convenis que
comporten despeses o ingressos per a la universitat.

Article 90
Funcions respecte a la comunitat universitària
Corresponen al consell social, en relació amb els diferents sectors de
la comunitat universitària, les funcions següents:

a) Designar i fer cessar com a membres del consell de govern de
la universitat tres membres del consell social, d’entre els nome-
nats com a persones representatives de la societat catalana.

b) Acordar, si s’escau, dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del consell de govern de la universitat,
l’assignació singular i individual de retribucions addicionals per
mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i
investigador funcionari i contractat.

c) Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administra-
ció i serveis de la universitat, i les modificacions i la despesa que
comporten.

d) Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un com-
plement específic amb l’import del dit complement, i fixar la
quantia total destinada a l’assignació del complement de pro-
ductivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els crite-
ris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les
indemnitzacions per raó de servei.

e) Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral de
la universitat, abans de formalitzar-los.

f) Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del
gerent o la gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne,
d’acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte.

g) Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la
participació dels estudiants en els òrgans de govern de la uni-
versitat, i també la divulgació de llur tasca.

h) Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per
raons econòmiques, la política de beques, d’ajuts i de crèdits
per a l’estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat amb



càrrec als seus pressupostos, d’acord amb els principis de publi-
citat, concurrència i objectivitat.

i) Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència
dels estudiants a la universitat, atenent les característiques dels
diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels
estudiants.

j) Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats
públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació
dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de faci-
litar-ne l’accés al món del treball.

k) Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la uni-
versitat.

Article 91
Altres funcions i informació
A més de les funcions atribuïdes per aquesta Llei, correspon al consell
social qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pels estatuts o altra
normativa interna de la universitat i per la resta de la normativa vigent.

Secció tercera
Organització i funcionament

Article 92
La presidència
El president o presidenta del consell social exerceix les funcions prò-
pies de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són
encomanades per aquesta Llei, pel reglament d’organització i de fun-
cionament del consell social i per la resta de la normativa vigent.

Article 93
La secretaria
1. La secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al con-

sell social. El secretari o secretària és nomenat i separat pel presi-
dent o presidenta i exerceix les funcions pròpies de la secretaria
d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per
aquesta Llei i pel reglament d’organització i de funcionament del
consell social.

2. Els òrgans de la universitat han de facilitar a la secretaria del con-
sell social la informació i l’accés a la documentació necessària per-
què pugui complir adequadament les seves funcions.

Article 94
Funcionament 
1. El consell social pot funcionar en ple o en les comissions específi-

ques que el ple acordi, amb la composició i les funcions que espe-
cíficament determini el reglament d’organització i funcionament del
consell social o en un acord exprés de delegació.

2. Dins el consell social s’ha de constituir una comissió econòmica,
amb la composició i les funcions que determini el reglament d’or-
ganització i funcionament del consell social.

3. Les comissions, de caràcter temporal o permanent, poden ésser mix-
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tes, és a dir, integrades per membres del consell social i per d’altres
membres d’òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o
acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la
participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s’hagin
de sotmetre al consell social, en l’exercici de les seves funcions.

4. Les comissions han de retre comptes al ple del consell social dels
acords adoptats i del grau de compliment de les tasques que tenen
encomanades.

5. No poden ésser objecte de delegació en les comissions les fun-
cions establertes per les lletres a, b, i c de l’article 88; c i f de l’ar-
ticle 89 i a de l’article 90.

Article 95
Assistència de tercers
La presidència del consell social pot convidar a assistir a les reunions
del ple o de les comissions, amb veu i sense vot, persones expertes i
membres de la comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels
assumptes a tractar.

Article 96
Reglament
1. Cada consell social ha d’elaborar el seu reglament d’organització i

de funcionament, que pot establir el cessament dels seus membres
per manca d’assistència reiterada a les reunions.

2. En tot allò que no sigui específicament regulat per aquesta Llei i
pels reglaments d’organització i de funcionament respectius, és apli-
cable la normativa reguladora d’òrgans col·legiats establerta per la
Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 97
Auditoria
1. El consell social ha de vetllar perquè, abans d’aprovar el balanç i la

liquidació del pressupost de la universitat, hagi estat feta l’auditoria
corresponent, la qual pot ésser sol·licitada a la Intervenció General
de la Generalitat o bé a serveis externs. Les auditories externes
actuen sota les directrius de la Intervenció General de la
Generalitat.

2. Els resultats de les auditories han d’ésser supervisats pel consell
social i tramesos al departament competent en matèria d’universi-
tats perquè els lliuri a la Sindicatura de Comptes.

Article 98
Pressupost
El consell social ha de tenir un pressupost propi, com a centre de cost
independent i específic dins el pressupost de la universitat. La gestió
del pressupost i la disposició dels fons s’han de fer de la manera que
acordi el consell social, en el marc del reglament d’organització i de
funcionament intern.



3. EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL

El Consell Social s’organitza en:

Òrgans Col·legiats
1. El Ple
2. Les comissions del Consell Social
3. La Comissió Permanent
4. La Comissió de Control de Comptes
5. Les Comissions Assessores
6. Les Comissions Mixtes

Òrgans Unipersonals
1. El president
2. El vicepresident
3. El secretari

ÒRGANS COL·LEGIATS

EL PLE 
El Ple del Consell Social, integrat per tots els membres del Consell, es
reunirà, com a mínim, un cop al trimestre natural, i sempre que ho
decideixi el seu president o ho demani per escrit un nombre de mem-
bres no inferior a 5.
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Òrgans Col·legiats

El Ple

Les Comissions

La Comissió Permanent

La Comissió de Control de Comptes
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Les Comissions Mixtes

Com. Assesores de Col·legis Professionals

Com. Economia i Pressupost
Com. Programació i Gestió
Com. Contractació i Patrimoni
Com. Comunitat Universitària

El President

El vicepresident

El secretari

Secretaria Tècnica i Administrativa

Òrgans unipersonals



Funcions del Ple, que no poden ésser objecte de delegació en
les comissions:

• Col·laborar amb el consell de govern en la definició dels crite-
ris i els objectius del planejament estratègic de la universitat.

• Proposar al departament competent en matèria d’universitats,
amb l’informe previ del consell de govern, la implantació o la
supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols
universitaris oficials, i també la creació, la supressió, l’adscrip-
ció, la desadscripció i la reordenació dels centres docents uni-
versitaris i dels instituts universitaris de recerca.

• Acordar, a iniciativa del departament competent en matèria
d’universitats i amb l’informe previ del consell de govern, la
creació, la modificació i la supressió dels ensenyaments con-
duents a l’obtenció de títols universitaris oficials i dels centres
docents i els instituts universitaris de recerca.

• Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l’elabo-
ració del pressupost de la universitat i, a proposta del consell
de govern, aprovar-lo.

• Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval
que la universitat presenti al departament competent en
matèria d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern
de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, i vetllar pel
compliment de les condicions de les operacions esmentades i
de la normativa aplicable.

• Designar i fer cessar com a membres del consell de govern de
la universitat tres membres del consell social, d’entre els nome-
nats com a persones representatives de la societat catalana.

LES COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL 
• El govern del Consell Social correspon al Ple. No obstant això,

en el si del Ple es constituiran les comissions que es conside-
ri necessari per al desenvolupament adequat de les seves fun-
cions.

• Les comissions podran ésser permanents o temporals, tindran
caràcter decisiu en totes aquelles funcions que el Ple els hagi
delegat.

• En els altres casos seran consultives i d’estudi i les seves pro-
postes hauran de ser aprovades pel Ple del Consell perquè
tinguin validesa i caràcter executiu.

• Les funcions i composició de les comissions seran determina-
des pel Ple del Consell  amb els límits que assenyala el punt 5
de l’article 94 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer i pel
Reglament previst en l’article 96 de l’esmentada llei.
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La Comissió d’Economia i Pressupost

Funcions delegades:

• Promoure la participació de la societat en l’activitat de la uni-
versitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les
relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, profes-
sional, econòmic, social i territorial.

• Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·labo-
ració en la recerca universitària.

• Supervisar les activats de caràcter econòmic, fer el seguiment
del pressupost i aprovar a proposta del consell de govern, la
programació i la despesa plurianual de la universitat, també
prendre les mesures pertinents per assegurar el compliment
dels criteris amb què s’ha elaborat el pressupost.

• Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de
resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l’e-
xercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en
depenguin, d’acord amb la normativa vigent.

• Acordar les transferències de crèdit d’operacions de capital a
operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departa-
ment competent en matèria d’universitats.

• Acordar, a proposta de l’òrgan competent de la universitat, les
sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit,
sempre que s’hagi de fer una despesa que no pugui ésser ajor-
nada per a l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit
consignat en el pressupost, o bé sigui insuficient o no amplia-
ble. L’acord n’ha d’establir el finançament.

• Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat,
els dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exemp-
cions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat.

Membres:

President Lluís Busquet
Sebastià Alegre
Ramon Muntada
Xavier Vilanova
Ramon Moreno

Secretari Enric Viver

La Comissió de Programació i Gestió

Funcions delegades:

• Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendi-
ment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en
col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, i participar-hi.
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19



• Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurí-
diques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats
de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en
altres entitats.

• Aprovar el projectes de concert entre la universitat i les insti-
tucions sanitàries.

• Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i
amb entitats socials representatives.

Membres:

President Joan Olòriz
Antoni Hostench
Enric Llauger
Bernat Fons
Blanca Palmada

Secretari Enric Viver

La Comissió de Contractació i Patrimoni

Funcions delegades:

• Vetllar pel patrimoni de la universitat i aprovar la desafectació dels
béns de domini públic de la universitat, d’acord amb el que esta-
bleix aquesta Llei i la legislació de patrimoni de la Generalitat.

• Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisi-
ció, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels
límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la uni-
versitat, els títols de valor i les participacions socials.

• Ésser informat, directament per la universitat o mitjançant
altres entitats, de la formalització dels contractes i els convenis
que comporten despeses o ingressos per a la universitat.

Membres:

President Ramon Coll
Lluís Busquet
Josep M. Prat
Joan Nogué
Miquel Amorós

Secretari Enric Viver

La Comissió de Comunitat Universitària

Funcions delegades:

• Acordar, si s’escau, dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del consell de govern de la universitat,
l’assignació singular i individual de retribucions addicionals per
mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i
investigador funcionari i contractat.
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• Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’adminis-
tració i serveis de la universitat, i les modificacions i la despe-
sa que comporten.

• Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un
complement específic amb l’import del dit complement, i fixar
la quantia total destinada a l’assignació del complement de
productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els
criteris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les
indemnitzacions per raó de servei.

• Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral de
la universitat, abans de formalitzar-los.

• Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del
gerent o la gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar-
ne, d’acord amb el rector o rectora, les condicions del con-
tracte.

• Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la
participació dels estudiants en els òrgans de govern de la uni-
versitat, i també la divulgació de llur tasca.

• Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per
raons econòmiques, la política de beques, d’ajuts i de crèdits
per a l’estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat
amb càrrec als seus pressupostos, d’acord amb els principis de
publicitat, concurrència i objectivitat.

• Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència
dels estudiants a la universitat, atenent les característiques
dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació
dels estudiants.

• Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats
públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació
dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de
facilitar-ne l’accés al món del treball.

• Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la uni-
versitat.

Membres:

President Andreu Otero
Alexandre Juanola
Camil Ros
Joaquim de Ciurana
Ramon Fàbrega

Secretari Enric Viver
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LA COMISSIÓ PERMANENT

• La Comissió Permanent la formen el president i el vicepresi-
dent del Consell Social, els presidents de les comissions dele-
gades, el president de la Comissió de Control, el rector, el
gerent i el secretari general .

• Les seves funcions són les de preparar i ordenar els temes
que facin referència a política universitària en general que
s’han de tractar en les sessions del Ple del Consell i determi-
nar el calendari de les reunions de les comissions i les d’assu-
mir les funcions i tasques que el Ple li encomani.

Membres:

President Salvador Carrera
Lluís Busquet
Ramon Coll
Aleix Gimbernat
Joan Olòriz
Andreu Otero
Josep M. Prat
Joan Batlle
Josep Oriol Llebot
Miquel amorós

Secretari Enric Viver

LA COMISSIÓ DE CONTROL DE COMPTES

• El Ple del Consell Social, a proposta del seu president, crearà
una comissió de Control de Comptes de la Universitat, la qual
tindrà la funció de dirigir, supervisar i coordinar la política
d’auditoria de la Universitat, amb l’objectiu que siguin analit-
zades les àrees amb un risc més elevat i que sigui garantida l’a-
plicació de les mesures correctores de les situacions denun-
ciades en els informes dels auditors interns o externs de la
Universitat. Aquesta comissió ha de tenir el suport de la
Secretaria del Consell.

Membres:

President Aleix Gimbernat
Lluís Busquet
Enric Llauger
Robert Pujol
Xavier Vilanova
Miquel Amorós
Ramon Moreno

Secretari Enric Viver
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LES COMISSIONS ASSESSORES 

La comissió assessora de Col·legis Professionals

• El Ple del Consell Social crearà comissions assessores per
promoure la participació de les persones, les entitats o les ins-
titucions que, per llurs competències, activitats, coneixements
o experiència, puguin contribuir a complir millor les funcions
que el Consell Social té encomanades.

Membres:

President Josep M. Prat
Lluís Busquet
Blanca Palmada
Miquel Amorós
Ramon Moreno
Col·legis Professionals

Secretari Enric Viver

LES COMISSIONS MIXTES 

• El Ple del Consell Social podrà crear comissions mixtes, inte-
grades per membres del Consell Social i per membres d’altres
òrgans de govern o acadèmics de la Universitat, de caràcter
permanent o temporal amb la composició i funcions que el Ple
determini.

ÒRGANS UNIPERSONALS 

EL PRESIDENT

El president exerceix les funcions pròpies de la presidència d’un òrgan
col·legiat, i en concret, les que li són encomanades per la Llei, pel
Reglament d’organització i funcionament del Consell i per la resta de
la normativa vigent.

EL VICEPRESIDENT 

A proposta del president, el Ple del Consell Social nomenarà un vice-
president que coordinarà les actuacions del Consell i les seves rela-
cions externes.

Representarà el president en totes aquelles qüestions o en els actes
que aquest li encomani i el substituirà en cas d’absència a les reunions
dels òrgans col·legiats del Consell als quals pertanyi.

MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL
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EL  SECRETARI 

El secretari o la secretària del Consell Social és nomenat i separat per
la presidència i exerceix les funcions pròpies de la secretaria d’un
òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per la legis-
lació vigent i pel Reglament d’organització i funcionament del Consell.

El secretari o secretària assisteix a les reunions del ple del Consell
Social i de les comissions que, si s’escau, s’hagin constituït, amb veu
però sense vot.

La secretaria  tècnica i administrativa

El suport tècnic i administratiu al Consell Social correspon a una
secretaria de caràcter permanent, adscrita al Consell, la qual té atri-
buïdes les funcions següents:

a. Donar suport tècnic pel que fa a totes les qüestions que
són sotmeses al Consell i sobretot a les relatives a la pla-
nificació, a l’avaluació i a la supervisió pressupostària de la
Universitat.

b. Preparar la documentació necessària per a les reunions
del Consell.

c. Emetre informe sobre els assumptes que són sotmesos a
la seva consideració.

d. Totes les altres que li encomani la presidència del Consell.

Els òrgans de la Universitat han de facilitar a la secretaria del Consell
la informació i l’accés a la documentació necessària perquè pugui com-
plir adequadament les seves funcions.

El secretari o la secretària del Consell Social és el cap de la secretaria.
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4. ELS PRINCIPALS ACORDS. Curs 2002-2003

EL PLE

Ple núm. 5/02 d’1 d’octubre de 2002

S’aprova:

– Nomenar, a proposta del president, el Sr. Lluís Busquet i Ruhí com
a vicepresident del Consell Social de la Universitat de Girona.

– Nomenar, a proposta del president, el Sr. Lluís Rovira i Pato com
a secretari del Consell Social de la Universitat de Girona.

– Finançar, amb càrrec al pressupost del Consell Social, les despeses
de construcció i ubicació de l’estand de la Universitat de Girona
a la Fira de Mostres 2002, d’acord amb la proposta del
Vicerectorat de Relacions amb l’Exterior.

– Modificar la composició de la comissió de Contractació i
Patrimoni del Consell Social, a proposta del president i amb el
vist-i-plau del president de l’esmentada comissió, essent substituït
el Sr. Salvador Carrera pel Sr. Lluís Busquet.

– La liquidació econòmica del pressupost del Consell Social de l’e-
xercici 2001 d’acord amb la proposta elevada per la secretaria del
Consell Social.

– El balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liqui-
dació del pressupost de 2001 de la Universitat de Girona, d’acord
amb la proposta elevada pel Consell de Govern, havent estat prè-
viament informats del resultat de l’informe d’auditoria del
Compte general 2001 de la Universitat de Girona.

– El pressupost 2002 de la Universitat de Girona, d’acord amb la
proposta elevada pel Consell de Govern.

– Desafectar els edificis prefabricats, mòduls M-1, M-2 i M-3  ubicats
al campus de Montilivi, de la seva funció, d’acord amb la proposta
elevada pel Consell de Govern.

– Autoritzar al rector perquè, en nom de la Universitat de Girona,
prengui l’acord d’adquisició de participacions socials en l’ampliació
de capital de la societat INVERTEC, per un valor de 25.000 ¤.

– Establir que l’acord de modificació de la relació de llocs de treball,
referent exclusivament a la Secretaria del Consell Social, pres en
la sessió 3/02 de 8 de juliol de 2002, s’executi a partir de la data
d’1 de setembre de 2002.
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Ple núm. 6/02 de 18 de novembre de 2002

S’aprova:

– Designar a proposta del President el Sr. Aliu, empresari de
Gerundense de Plásticos, a títol individual, com a membre del
patronat representant del Consell Social de la Universitat de
Girona al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Fundació privada.

– Designar, a proposta del President, el Sr. Andreu Otero com a
membre de la Comissió de Campus de la Universitat de Girona,
en representació del Consell Social.

– Delegar, a proposta del President del Consell Social, al Sr. Lluís
Busquet com a membre de la Comissió de Coordinació, d’acord
amb el protocol de col·laboració entre la UdG i AENTEG signat
el 9 d’octubre de 2002.

– Adscriure al Sr. Bernat Fons i al Sr. Ramon Muntada, membres del
Consell Social, a la Comissió de Programació i Gestió i a la
Comissió d’Economia i Pressupost del Consell Social respectiva-
ment.

– Aportar al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Fundació Privada la suma de 12.800 ¤ per promoure el funciona-
ment inicial de les seves activitats durant l’exercici 2002.

– Informar-ne als representants de la Fundació.

– Establir la quantitat màxima de 36.060,73 ¤ com a indemnització
anual del President del Consell Social de la Universitat de Girona
(capítol 2), segons l’acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya aprovat el 13 de juliol de 1999.

– A proposta del President, i tenint en compte el marc definit al
punt anterior d’aquest mateix acord, indemnitzar amb la suma de
25.242 ¤ anuals al President del Consell Social per al desenvolu-
pament de les seves funcions.

– A proposta del Consell de Govern, el finançament de les despe-
ses de caràcter plurianual de la UdG d’acord amb l’Addenda al
conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al
període 2001-2003.

– Finançar les despeses associades a la 4a. edició dels Premis
Consell Social de la Universitat de Girona a treballs de recerca de
batxillerat amb un import màxim, si escau, de 24.000 ¤ amb càrrec
al pressupost del Consell Social.

S’ APROVA per majoria i no per unanimitat,

– Autoritzar el rector, d’acord amb l’article 9.1.a de la Llei 16/1998
dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, a
procedir, si escau, a la signatura del conveni de constitució d’un
dret de superfície a favor de la Fundació PROMEDIC.
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Ple núm. 1/03 de 17 de febrer de 2003 

S’aprova:
– Atorgar la màxima Distinció del Consell Social al Sr. Jaume

Casademont Perafita pels seus mèrits i contribució al desenvolu-
pament i millora de la Universitat de Girona i de la seva relació
amb l’entorn, en la seva etapa de president del Consell Social.

Comunicar-ho al Sr. Jaume Casademont i Perafita.

– Designar al Sr. Sebastià Alegre, a proposta del president, com a
membre per a la Comissió de planificació i seguiment del projec-
te d’avaluació de la inserció dels graduats al món laboral (Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

– Autoritzar el Rector a acceptar un dret de superfície d’un solar
de 3.325 m2 (finca 5618 de Girona, Sec. 4a, segregada) lliure de
càrregues, al Campus de Montilivi, per part de l’Ajuntament de
Girona segons acord del ple, en sessió ordinària, de 5 de març de
2002, amb destinació a l’ampliació de la infrastructura i serveis
universitaris.

– Autoritzar el Rector a acceptar un dret de superfície d’una finca
de 80 m2, situada al carrer Alemanys núm. 18, al Barri Vell de
Girona, per part de l’Ajuntament de Girona segons acord del ple,
en sessió ordinària, de 5 de març de 2002, amb destinació a l’am-
pliació dels serveis universitaris en el Campus Barri Vell. Té faça-
na a la Pujada del carrer Alemanys; Sud, amb muralla de la ciutat;
Est, amb resta de finca de propietat de l’Ajuntament de Girona, i
Oest, amb finca propietat de la Universitat de Girona.

± A proposta del Consell de Govern, el finançament de les despe-
ses de caràcter plurianual de la UdG d’acord amb l’Addenda al
conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al
període 2001-2003 que es transcriu a continuació:

– Ratificar les despeses de finançament d’accions específiques de la
Universitat de Girona, amb càrrec a centres de cost del Consell
Social, segons la descripció següent:

• Conveni TV Girona “De Campus” 34.860,32¤

• Saló de l’Ensenyament 20.302,53¤

• Cofinançament estand de Fires 12.020,24¤

• Cofinançament Beques Erasmus 30.000,00¤

• Finançament beques Botet i Sisó 30.000,00¤

– Canviar de nom la fins ara Facultat de Ciències de l’Educació, de
la Universitat de Girona, que ara passa a denominar-se Facultat
d’Educació i Psicologia, a proposta del Consell de Govern.

– Establir una tarifa de 600¤ anuals, durant l’any 2003, per a la uti-
lització del servei de biblioteques de la Universitat de Girona a
satisfer pels Col·legis Professionals que en facin ús.

– Comunicar-ho als interessats.
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Ple núm. 2/03 d’1 de març de 2003

S’aprova:
– Establir la distribució de les funcions que la Llei 1/2003

d’Universitats de Catalunya confereix als consells socials, a partir
de l’entrada en vigor de l’esmentada llei, la qual es relaciona tot
seguit per a cada una de les comissions existents:

COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ 
Article 88, apartats a), b), c), d), e), f) i g)
COMISSIÓ D’ECONOMIA I PRESSUPOST 
Article 89, apartats a), b), c), d), e), f), g), h) i  i) 
COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
Article 89, apartats j), k) i l)
COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
Article 90, apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), i  k)
COMISSIÓ DE CONTROL DE COMPTES 

– S’encarrega a la Comissió de Control de Comptes la preparació i
gestió que en matèria d’auditoria té encomanades el Consell
Social.

– Delegar a les comissions corresponents totes les funcions referi-
des en els articles 88, 89 i 90, a les quals la llei dóna caràcter dele-
gable.

– Derogar totes les aprovades disposicions del Consell Social de la
UdG que es contradiguin amb la nova normativa.

– El complement de productivitat es fa efectiu dins del primer tri-
mestre de l’any natural, sobre una valoració que es fa del rendi-
ment de l’any anterior.

– S’aplica al personal funcionari (s’exclou el gerent i els funcionaris
eventuals) i al personal que ocupi un lloc de treball de la plantilla
de la Universitat.

– L’import individual a liquidar per a l’exercici 2002 és de 286,83¤,
retribuint-se proporcionalment el període d’alta del perceptor.
Aquest import és igual per a totes les categories amb inde-
pendència de l’escala o grup a què es pertanyi, o el nivell que es
posseeixi.

– Per tenir dret a la percepció del complement de productivitat es
requereix un període mínim de 4 mesos d’antiguitat com a per-
sonal de la Universitat de Girona i que no hi hagi un informe nega-
tiu del responsable de la unitat administrativa que correspongui.

– Per tot allò que no consti en aquest acord és vàlida la Normativa
sobre l’aplicació del complement de productivitat per al PAS de 4
de maig de 1994, i l’acord de 23 de febrer de 1995 pel qual s’a-
prova la modificació de l’article 4 de la normativa anterior.
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Ple núm. 3/03 de 19 de maig de 2003

S’aprova:

– La incorporació del Sr. Miquel Amorós i March com a gerent de la
Universitat de Girona, amb efectes a partir d’1 de juny de 2003.

– Aportar al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Fundació Privada,
la quantitat de 30.000 ¤.

Comunicar-ho als interessats.

– Fer una aportació a les obres de rehabilitació de l’edifici carrer
Alemanys, 14, amb un import màxim de 150.250 ¤, una vegada
quedin establertes les valoracions, els pressupostos i els proces-
sos de contractació corresponents.

– Autoritzar la signatura del contracte programa entre la
Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, corresponent
al període 2003-2005, per part del conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, per una banda, i el rector i el
president del Consell Social, per l’altra.

– Posar a disposició del Servei de Recursos Humans per un perío-
de de dos anys, la 2a. planta de l’edifici del carrer Alemanys, 16, seu
del Consell Social de la Universitat de Girona.

– La proposta elevada pel Consell de Govern, sobre els preus dels
programes de Màster, Postgrau i Diplomes d’especialització per al
curs 2003-2004 (1a. convocatòria).

– La proposta del Consell de Govern per a l’atorgament de mèrits
docents de l’any 2002.

– Posposar la decisió en un proper Ple, una vegada obtinguda la infor-
mació relativa al preu final dels locals i places de pàrking, les con-
dicions de finançament i pagament i la preceptiva autorització de
DURSI.

Ple núm. 4/03 de 21 de juliol de 2003

S’aprova:

per unanimitat:

– El pressupost per a l’any 2003 de la Universitat de Girona per un
total equilibrat de 60.028.252,98 ¤ en ingressos i despeses, d’a-
cord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

– Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria econò-
mica corresponent al Graduat Superior en Criminologia a la
Universitat de Girona.

– Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria econò-
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mica corresponent al Graduat Superior en Prevenció de Riscos
Laborals a la Universitat de Girona.

– Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, d’acord amb el Consell de Govern, l’adscripció de
l’Escola Superior universitària Formàtic Barna a la Universitat de
Girona.

– Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria d’im-
plantació i el Pla d’Estudis corresponent a la Diplomatura en
Gestió i Administració Pública a la Universitat de Girona.

– Canviar el nom de l’Escola Superior de Relacions Públiques de
Girona per Escola Universitària de Ciències de la Comunicació, a
proposta del Consell de Govern.

LES COMISSIONS

LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I PRESSUPOST

REUNIONS:

• El dia 25 d’octubre de 2002 es reuneix en sessió ordinària CP8/02:

S’aprova:

– Les transferències de crèdit sol·licitades, d’acord amb la documen-
tació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents: 72/02,
74/02, 118/02, 119/02, 120/02, 121/02, 122/02, 123/02, 124/02,
125/02, 126/02, 127/02, 128/02, 129/02, 130/02, 131/02, 132/02,
133/02, 134/02, 135/02, 136/02, 137/02, 138/02, 139/02, 140/02,
141/02, 142/02, 143/02, 144/02, 145/02, 146/02, 147/02, 148/02

– Considerar la petició d’ajut econòmic del departament d’electrò-
nica, informàtica i automàtica per a la celebració de la conferència
internacional “IFAC Manouvering Control of Marine Crafts
MCMC’03s”, i atorgar un ajut de 2.000 ¤ destinat a finançar dos
dels quatre premis als millors treballs de la conferència, dins de l’a-
partat de despeses relatives a la organització de la conferència,
segons el pressupost lliurat a la secretaria del Consell Social.

Comunicar-ho als interessats.

– Prèvia informació rebuda per part de la gerència de la Universitat
de Girona, no apreciar cap objecció a que la Universitat de Girona
constitueixi una garantia o aval per un import de 367.227,75 ¤,
per ser dipositat en una entitat bancària, equivalent a l’acompte
reemborsable, més els interessos de demora, concedit pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCYT) amb el núm. d’expedient
PU-2002-84 de la Convocatoria 2002 Ayudas a Parques
Científicos y Tecnológicos.
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• El dia 3 de desembre de 2002 es reuneix en sessió ordinària EP
9/02:

S’aprova:

– La relació de transferències de crèdit sol·licitades amb núm. d’ex-
pedients següents: 150/02, 172/02, 173/02, 174/02, 175/02, 176/02,
177/02, 178/02, 179/02, 180/02, 181/02, 182/02, 183/02, 184/02,
185/02, 186/02, 187/02, 188/02, 189/02, 190/02, 191/02, 192/02,
193/02, 195/02, 196/02.

– Considerar la petició d’ajut econòmic de l’Associació d’Estudiants
d’Industrials (AEDI) per a la celebració del FORUM industrial ‘03,
i atorgar un ajut de 3.500 ¤ destinat exclusivament a finançar la
revista informativa del FORUM.

Comunicar-ho als interessats.

– Finançar l’organització de la reunió de la xarxa temàtica
d’Enginyeria Concurrent a Girona, dins el primer trimestre del
2003, fins a un màxim de 1.200 ¤ únicament en el supòsit que l’es-
mentada organització tingui un finançament deficitari i sempre
amb posterioritat a la seva realització.

Comunicar-ho als responsables del Departament d’Enginyeria
Mecànica i de la Construcció Industrial.

– Eximir parcialment de pagament, amb càrrec a un centre de cost
del Consell Social, a l’Associació Gironina de Sords pel servei d’ús
d’aules de la universitat a Montilivi, d’acord amb la seva petició.

Comunicar-ho als interessats.

– Elevar al Ple del Consell Social els criteris d’elaboració del pres-
supost 2003 de la UdG següents:

• Millorar la qualitat de la docència i el rendiment acadèmic
• Pla estratègic 
• Involucrar la societat civil i la comunitat universitària 
• Que les Infrastructures compleixin les condicions de qualitat

necessàries.
• Internacionalització de la UdG
• Participació de la universitat a l’espai europeu de la recerca
• Adaptació de la universitat al procés de convergència europea

iniciat amb la declaració de Bolonya 
• Sistemes de beques que promocionin la mobilitat dels estudiants

cap a universitats, d’altres països.
• Impulsar un pla de formació integral dels estudiants.
• Millorar l’accés a la Universitat i l’atenció al estudiant.
• Potenciar les activitats de recerca i transferència del coneixe-

ment, en especial a traves de la posat en marxa del Parc Científic
i Tecnològic de la UdG 

• Estendre les tecnologies de la informació i de les comunicacions
en tot l’àmbit universitari.

• Millora de la gestió de recursos humans i materials.
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• El dia 13 de febrer de 2003 es reuneix en sessió ordinària EP 2/03:

S’aprova:

– La relació de transferències de crèdit sol·licitades, d’acord amb la
documentació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents:
8/03, 9/03, 10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 16/03, 17/03 i
18/03.

– Atorgar als estudiants de la UdG que hagin sol·licitat i obtingut
una plaça en una universitat estrangera per al curs 2003-2004, d’a-
cord amb l’apartat f) de l’article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de
desembre, dels consells socials de les universitats públiques de
Catalunya (DOGC núm. 2799, de 5 de gener de 1999), un ajut
d’import equivalent als drets de matrícula d’un curs de l’Escola
d’Estiu d’Idiomes, per un import individual de 42,07 ¤.

Comunicar-ho a la Gerència de la Universitat de Girona

– Co-finançar amb 3.000 ¤ la participació d’estudiants de la UdG a
l’Euroweek (Portugal) entre el 28 d’abril i el 4 de maig de 2003. El
pagament es farà efectiu a un centre de cost de la Oficina de
Relacions Exteriors de la Universitat de Girona.

– El cofinançament d’aquesta iniciativa està condicionat a que el
Vicerectorat de Relacions amb l’Exterior faci un informe favorable
sobre la sol·licitud i a que els estudiants participants presentin a la
Secretaria del Consell Social un report, després de la seva partici-
pació a l’Euroweek 2003.

Comunicar-ho a la Gerència de la Universitat de Girona.

– Els preus dels programes de postgrau i d’especialització per al
segon semestre del curs 2002/2003 de la Universitat de Girona,
d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

– Elevar al Ple, a proposta del Consell de Govern, el finançament de
les despeses de caràcter plurianual de la UdG d’acord amb
l’Addenda al conveni específic d’inversions de la Universitat de
Girona per al període 2001-2003, sobre el traspàs d’actuació de la
quantitat de 270.000 euros.

• El dia 10 de març de 2003 es reuneix en sessió ordinària EP 4/03:

S’aprova:

– La relació de transferències de crèdit sol·licitades, d’acord amb la
documentació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents:
25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 30/03 i 31/03.

– Demanar al sol·licitant, Dr. Marc Sáez, la memòria econòmica de
les jornades “Condicionantes en la utilización de servicios de
atención primaria” per tal de valorar, si escau, la quantitat destina-
da a l’ajut del Consell Social.

– Eximir a Ràdio Girona del pagament de la tarifa d’utilització de la
Sala Tomàs i Valiente, a la Facultat de Dret, d’acord amb l’article

MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL

32



9.1.g de la llei 16/1998 del consells socials de les universitats públi-
ques de Catalunya.

Comunicar-ho als interessats.

– Ratificar, si s’escau, els acords presos en la sessió 2/03 de 13 de
febrer de 2003, de la Comissió econòmica del Consell Social, els
quals es detallen a continuació:

– Cofinançar amb 3.000 ¤ la participació d’estudiants de la UdG a
l’Euroweek (Portugal) entre el 28 d’abril i el 4 de maig de 2003. El
pagament es farà efectiu a un centre de cost de la Oficina de
Relacions Exteriors de la Universitat de Girona.

– El cofinançament d’aquesta iniciativa està condicionat a que el
Vicerectorat de Relacions amb l’Exterior faci un informe favorable
sobre la sol·licitud i a que els estudiants participants presentin a la
Secretaria del Consell Social un report, després de la seva partici-
pació a l’Euroweek 2003.

Comunicar-ho a la Gerència de la Universitat de Girona.

– Finançar amb 300¤, amb càrrec al pressupost del Consell Social, 1
Premi Saló E-Tech 2003, el qual ha de ser, sempre que sigui possi-
ble, referit al Consell Social de la Universitat de Girona en el
moment del seu lliurament, o quan s’esmenti aquest posterior-
ment.

El dia 22 d’abril de 2003 es reuneix en sessió ordinària EP 5/03:

S’aprova:

– La relació de transferències de crèdit sol·licitades, d’acord amb la
documentació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents:
36/03, 37/03, 38/03, 39/03, 41/03, 44/03, 45/03, 50/03, 51/03, 52/03,
53/03, 57/03, 58/03, 59/03, 60/03, 61/03, 62/03.

– Eximir a Ràdio Girona del pagament de la tarifa d’utilització de la
Sala Tomas i Valiente, a la Facultat de Dret, d’acord amb l’article
9.1.g de la llei 16/1998, dels consells socials de les universitats
públiques de Catalunya.

Comunicar-ho als interessats.

– Bonificar en un 75% el preu establert per lloguer d’aules que
necessiti qualsevol delegació de l’Administració de l’Estat.

Comunicar-ho als interessats.

– Encarregar al secretari l’aclariment del punt que fa referència a
l’auditoria i de les partides que componen el romanent acumulat
que ha estat presentat.

– El nou pressupost per a la instal·lació del porter automàtic a l’edi-
fici de la seu del Consell Social, per un import total de 3.957,95 ¤.

– La instal·lació d’un carril electrificat per potenciar la il·luminació
del despatx del síndic de la Universitat, a l’edifici de la seu del
Consell Social, per un import de 739,21 ¤.
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• El dia 5 de maig de 2003 es reuneix en sessió ordinària EP 6/03:

S’aprova:

– La relació de transferències de crèdit sol·licitades, d’acord amb la
documentació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents:
71/03 i 72/03.

– Considerar la petició d’ajut econòmic tant del Departament de
Geografia, Història i Història de l’Art com de l’associació de
l’Amical de Mauthausen, i atorgar un ajut de 3.000,06¤, per
col·laborar parcialment en les despeses del viatge commemoratiu
i d’estudis a Mauthausen (Àustria).

Comunicar-ho als interessats.

– Cofinançar amb 900 ¤ la jornada científica:“Condicionantes en la
Utilización de Servicios de Atención Primaria”, del Departament
d’Economia.

Comunicar-ho als interessats.

– Elevar al proper Ple del Consell Social l’avantprojecte del pressu-
post 2003 del Consell Social, perquè tots els membres  en tinguin
coneixement.

• El dia 18 de juny de 2003 es reuneix en sessió ordinària EP 7/03:

S’aprova:

– Demanar a la Fundació UdG: Innovació i Formació, la memòria
econòmica de les activitats “Màster en Comunicació i Crítica
d’Art” i el “Màster en Tecnologies de la Informació de la
Informació i la Comunicació per a Professionals de les Humanitats
i les Ciències Socials”, a la vista de la qual, en una propera sessió
de la Comissió d’Economia i Pressupost del Consell Social, es
prendrà la decisió que es consideri més oportuna.

– Desestimar la petició d’exempció del pagament del lloguer de
l’Aula Magna de la Facultat de Ciències per al dia 4 de setembre
de 2003 feta per USTEC-STES.

Comunicar-ho als mateixos interessats i al degà de la Facultat de
Ciències.

– Atorgar un ajut a la Universitat per a l’edició d’un CD amb l’en-
registrament de diverses peces interpretades pel Cor de la UdG,
amb un import màxim de 3.000 ¤.

– Encarregar al secretari del Consell Social la tramitació i l’autorit-
zació de les despeses ja previstes en el pressupost ordinari del
Consell Social, excepte el cas que requereixin expedient de con-
tractació. En el supòsit que una despesa, tot i que no calgui expe-
dient de contractació, necessiti una modificació de crèdit per
poder atendre-la, caldrà la conformitat prèvia de la Comissió.

Els pressupostos següents:
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G31737 Fixador d’arcs de la sala de plens

G10862 Moble de mostres

G31746 Col·locació panys balconeres

G31708 Habilitació espai entrada planta baixa

– La liquidació de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
2002 del Consell Social de la Universitat de Girona.

– El projecte del pressupost 2003 del Consell Social de la
Universitat de Girona.

– Procedir a la comptabilització de la factura emesa per la firma
KPMG Auditories, SL, rom202/2003/12/2002, de 4 de juny de
2003, per un import de 10.000 ¤ com a primera factura a comp-
te del contracte subscrit el 2002, per auditar l’exercici del 2002 de
la Universitat de Girona.

– Executar aquest acord mitjançant l’elaboració del corresponent
document comptable.

Comunicar-ho a l’empresa.

– Posar en coneixement del rectorat  la donació de dues obres grà-
fiques: Modest Cuixart – Narcirona  – Litografia 53/200, de
l’any 1992 i Josep Beulas –Línies negres – Serigrafia PA 6/10, de
l’any 1993, amb les quals s’haurà de seguir el corresponent proto-
col d’acceptació.

• El dia 1 de setembre de 2003 es reuneix en sessió ordinària EP
11/03:

S’aprova:

– Denegar la sol·licitud d’ajut econòmic feta pel Departament de
Filologia i Filosofia, relativa a la traducció al català de “La storia
della colonna infame”, de l’escriptor milanès Alessandro Manzoni.

Comunicar-ho als interessats.

– Concedir un ajut de 1.454,50 ¤ corresponent al 50% del cost de
les II Jornades sobre Sortides Professionals de la Facultat de
Lletres.

Comunicar-ho als interessats.

– Elevar al Ple del Consell Social, amb l’informe favorable, el cofi-
nançament, per un import de 17.351 ¤ corresponent al 25% del
cost del projecte del Sistema d’Informació Oficial de la Universitat
(SIOU).
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LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIO I GESTIÓ 

REUNIONS:

• El dia 1 de juliol de 2003 es reuneix en sessió ordinària PG1/03:

S’aprova:

– Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern,
la memòria d’implantació i el pla d’estudis corresponent a la diplo-
matura en Gestió i Administració Pública a la Universitat de
Girona, per tal que es pugui sol·licitar al Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

– Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern,
la memòria d’implantació i el pla d’estudis corresponent al graduat
superior en Criminologia al Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació.

– Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern,
la memòria d’implantació i el Pla d’estudis corresponent al graduat
superior en Prevenció de Riscos Laborals.

– Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern,
l’adscripció de l’escola Superior Universitària Formàtic Barna a la
Universitat de Girona.

– Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern,
el canvi de nom de l’actual Escola Superior de Relacions Públiques
de Girona pel d’Escola Universitària de Ciències de la
Comunicació.

LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

REUNIONS:

• El dia 24 de setembre de 2002 es reuneix en sessió ordinària CP
8/02

No hi ha acords

• El dia 21 d’octubre de 2002 es reuneix en sessió ordinària CP9/02:

S’aprova:

– Informar favorablement la contractació del servei de neteja de la
Universitat de Girona, mitjançant procediment obert i forma d’ad-
judicació per concurs (exp. 64/02.AT), prèviament a la seva for-
malització.

– Informar favorablement la contractació de l’avantprojecte i pro-
jecte executiu de l’ampliació de la Biblioteca del Barri Vell, cos E,
mitjançant procediment negociat sense publicitat (exp. 62/02.AC),
d’acord amb l’informe de l’assessoria jurídica de la UdG amb data
de 19 de setembre de 2002.

• El dia 11 de febrer de 2003 es reuneix en sessió ordinària CP1/03:

S’aprova:
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– Vista la documentació aportada per gerència del contracte de
redacció del projecte executiu 2a fase i de direcció d’obra de la
biblioteca del campus de Montilivi de la UdG.

– Informar favorablement el contracte de redacció del projecte exe-
cutiu 2a fase i de direcció d’obra de la biblioteca del campus de
Montilivi de la UdG, per un import màxim de 185.699,32¤, prè-
viament a la seva formalització.

– Informar favorablement el contracte administratiu per a la redac-
ció del projecte executiu i de direcció d’obra de l’edifici CIAE (cen-
tre d’informació i assessorament dels estudiants de la UdG)”, per
un import màxim de 31.128¤, prèviament a la seva formalització.

– Informar favorablement el contracte de redacció del projecte exe-
cutiu i de direcció d’obra de l’Escola Universitària de Turisme de
la UdG, per un import màxim de 133.784,97¤, prèviament a la
seva formalització.

• El dia 12 de maig de 2003 es reuneix en sessió ordinària CP 2/03:

S’aprova:

– La contractació, amb un abast plurianual, de la Llicència de
Campus del programari de Microsoft per a la Universitat de
Girona, pels imports màxims següents:

Any 2003 26.896 ¤
Any 2004 26.896 ¤ + increment de l’IPC
Any 2005 el resultat de l’import del 2004 + increment de l’IPC

– Elevar al Ple del Consell Social del dia 19 de maig de 2003, la pro-
posta del Consell de Govern sobre l’adquisició d’uns locals al
carrer Castell de Peralada, núm. 14, 16 i 18 de Girona, amb una
superfície útil total de 709,10 m2 i de 20 places d’aparcament
situades al segon soterrani del mateix edifici, per un import total,
amb IVA inclòs, d’1.516.927,36 ¤

• El dia 17 de juny de 2003 es reuneix en sessió ordinària CP 3/03:

S’aprova:

– La contractació amb un abast plurianual d’un professional per la
redacció de l’avantprojecte global, el projecte bàsic de la 1a fase,
el projecte executiu d’arquitectura i instal·lacions de la 1a fase, la
direcció de les obres i les instal·lacions de la 1a fase i la redacció
de l’estudi de seguretat i salut i coordinació en obra del Centre
de Noves Tecnologies Alimentàries de Girona, pels imports
màxims següents:

Any 2003 53.497,30 ¤
Any 2004 42.702,70 ¤

• El dia 1 de setembre de 2003 es reuneix en sessió ordinària CP 4/03:

S’aprova:

– Arrendar el local ubicat al carrer de la Creu núm. 1.
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LA COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

REUNIONS:

• El dia 31 de març de 2003 es reuneix en sessió ordinària CU2/03:

S’aprova:

– La incorporació del Sr. Enric Viver i Mèlich a partir del mes d’abril
de 2003 com a secretari del consell social, a proposta del presi-
dent del Consell Social, el qual serà retribuït amb 55.639,51¤
anuals segons la següent distribució:

Retribucions bàsiques i antiguitat 23.991,40¤

Complement de destinació nivell 28 (consolidat) 9.618,43¤

Complement específic nivell 28 b 22.029,68¤

TOTAL 55. 639,51¤

– La modificació de la RLT de la Universitat de Girona, pel que fa al
càrrec de secretari del Consell Social, d’acord amb l’apartat anterior.

• El dia 30 d’abril de 2003 es reuneix en sessió ordinària CU3/03:

S’aprova:

– La modificació de la RLT del Consell Social de la Universitat de
Girona,

– La incorporació de la Sra. M.Teresa Fornells Rodríguez, a partir del
dia 1 de maig de 2003, com a secretaria personal del President del
Consell Social i dels Consellers, càrrec eventual, a proposta del
president del Consell Social.

• El dia 1 de juliol de 2003 es reuneix en sessió ordinària CU4/03:

S’aprova:

– Estimar la proposta rebuda del Consell de Govern en tots els seus
punts sobre la regulació de la imputació de costos de personal
intern en projectes europeus.
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PLAÇA Nbre. Destí Gr. C. Espec. Prov. Hor. Títol Observ. Escala/grup

SECRETARIA DEL CONSELL SOCIAL

Secretari 1 28b A 22.029,72 L E Eventual Tècnica

Secretaria President Consell 1 22ª C 9.168,24 L E Eventual Adm.
Social i Consellers

Administratiu 1 14 C 3.560,52 C P Adm.



– Que el president del Consell Social elevi al Conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la següent pro-
posta de candidatura per a l’obtenció de la Distinció Jaume Vicens
Vives a la qualitat docent universitària per a la Universitat de
Girona:

– La Dinamització Cultural de la Facultat de Ciències.

• El dia 15 de juliol de 2003 es reuneix en sessió ordinària CU5/03:

S’aprova:

– La distribució de les 20 beques de col·laboració per al curs 2003-
2004, per la iniciació en tasques de recerca dels alumnes de darrer
curs de segon cicle.

Biologia: 2

Ciències Ambientals: 1

Didàctiques específiques: 1

Dret privat: 1

Dret públic: 1

Economia: 2

Electrònica, Informàtica i Automàtica: 1

Empresa: 1

Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial: 1

Enginyeria Química,Agrària i Tecnologia Agroalimentària: 1

Filologia i Filosofia: 2

Física: 1

Geografia, Historia i Historia de l’Art: 2

Pedagogia: 1

Psicologia: 1

Química: 1

– Comunicar-ho al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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5. PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL 

EXERCICI 2003

PRESSUPOST DE DESPESES 2002 DEL CONSELL
SOCIAL DE LA UdG

Centre de cost

03.01.000 béns corrents i serveis 31.252,63

03.01.001 atencions protocol·làries     3.606,07

03.01.004 dietes i desplaçaments 1.202,02

03.01.005 assistències 24.040,48

03.01.301 personal 114.192,30

03.01.600 inversions inventariables 3.005,06

03.01.900 Jornada Consells Socials 3.005,06

TOTAL    180.303,63

MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL

41

Personal 
65%

Dietes i desplaçaments 
1%

Assistències 
14%

Atencions protocol·làries 
2%

Béns corrents i serveis 
18%

250.000,00 € –

200.000,00 € –

150.000,00 € –

100.000,00 € –

50.000,00 € –

0,00 € –

103,727,94

201.889,87

Capítol I Capítol II Capítol III

9.300,55



DESPESA EFECTUADA PEL CONSELL SOCIAL,
EXERCICI 2002

CAPÍTOL  I. Despeses de personal Euros

– Retribució PAS
– Funcionaris 86.270,92
– Quotes SS  17.457,02

TOTAL 103.727,94

CAPÍTOL  II. Despeses en béns corrents i serveis
– Arrendaments 2.662,60
– Reparacions, manteniment i conservació 31,52
– Material d’oficina 3.315,87
– Comunicacions:

• Telefòniques 2.626,82
• Postal 2.820,85
• Fax 69,33

– Transports 115,56
– Despeses diverses:

• Fotocòpies 1.692,21
• Reunions i conferències 230,00
• Altres despeses 908,26

– Treballs realitzats per altres empreses:
.Auditoria UdG 30.000,00
. Estudis i treballs tècnics 919,53
. Publicacions i altres treballs 6.603,03

– Ajuts 5.005,06
– Col·laboracions 86.193,21

• Atencions protocol.làries 12.338,16
– Dietes i locomoció 1.584,96
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250.000,00 € –

200.000,00 € –

150.000,00 € –

100.000,00 € –

50.000,00 € –

0,00 € –

103.727,94

CAPÍTOL I CAPÍTOL  II CAPÍTOL VI 

201.890,17

2.162,03



– Assistències 31.973,20
– Aportacions al Parc 12.800,00

TOTAL 201.890,17

CAPITOL VI. Inversions reals
Art. 62. Mobiliari i equipaments

– Mobiliari 2.162,03

TOTAL 2.162,03

TOTALS 307.780,14
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6.ASSUMPTES DE RELLEVÀNCIA ESPECIAL

DISCURS DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL A L’AC-
TE D’INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2002/2003

Benvolguts assistents,

És un plaer i alhora una gran responsabilitat per a mi el fet de poder
avui dirigir-los unes paraules, des de la òptica del Consell Social de la
Universitat de Girona, en relació al nou curs acadèmic 2002/2003.

Per estructurar la meva intervenció, intentaré descriure, molt breu-
ment, tres dinàmiques que conflueixen i em permetran establir algu-
nes conclusions sobre com cal que sigui el curs que avui inaugurem pel
que fa a la relació universitat / societat.

PRIMERA
El desenvolupament del curs anterior, 2001/2002, des d’una perspecti-
va vinculant entre la universitat i els interessos socials. Inicio aquest
apartat amb una ressenya d’un article del professor de la UdG, Dr.
Eduard Carbonell, publicat a la premsa el mes d’abril d’enguany, i titu-
lat:“Què ha aportat la UdG a Girona?”. El professor Carbonell indica que
la universitat ha contribuït a fixar la població activa a Girona, ha
permès recuperar parcialment el patrimoni monumental del barri vell,
ha dotat la ciutat de “vitalitat” i en resum ha promogut la obertura de
la ciutat, tancada dins les seves muralles en les darreres dècades, segons
les seves pròpies paraules.

Veiem, doncs, que la UdG manté una relació amb el seu entorn que
probablement l’enriqueix a ella mateixa i al seu entorn, tot i que cal
considerar altres outputs de la universitat que incideixen directament
al territori i a les seves ciutats, com per exemple els milers de gra-
duats, capital humà, que resulten de l’activitat universitària.
Durant el curs passat alguns punts de contacte que han permès que la
Universitat de Girona es projectés a l’exterior han estat:

• Les jornades Dret de la immigració i de la integració organitzades
pel departament de dret públic de la facultat de Dret

• El forum Arc Mediterrani: tradició i innovació en la gestió de l’aigua
i contaminació dels aqüífers per nitrats a la facultat de Ciències

• La 8a. Setmana psicològica organitzada pels estudiants durant la
setmana cultural

• El forum dels estudiants d’industrials, amb la participació de 20
empreses

• Les jornades Pesca i Ciència, amb la col.laboració de pescadors i
científics, organitzades per la Càtedra d’Estudis Marítims de la
UdG.

Cal afegir a aquesta llista no exhaustiva alguns debats importants rela-
cionats amb el futur dels joves investigadors però que han de preocu-
par molt a nivell social per les seves repercussions en el futur.
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En aquest sentit només  esmentar en primer lloc la trobada EURODOC
2002 de joves científics europeus, i també la trobada de joves investiga-
dors dels països catalans durant el gener de 2002. S’hi va debatre, per
exemple, Com es pot fer carrera d’investigador científic al nostre país? La
qual cosa és encara avui un repte per a tots, que cal superar de cara
al futur.

En el curs passat la UdG s’ha incorporat com a nou membre a la xarxa
de trampolins tecnològics promoguda pel CIDEM, juntament amb
altres universitats públiques com la UB, UAB, i UPC, la qual cosa ens
permet liderar en la creació d’empreses tecnològiques el subgrup d’u-
niversitats territorials o si em permeten “petites” de Catalunya.

Ha estat un curs electoral i els dos candidats van esmerçar esforços,
en el seu moment, en explicar l’incardinació de la UdG a les comar-
ques de Girona, coincidint tots dos en que existeix un cert distancia-
ment entre la universitat i les empreses en el sentit que caldria vincu-
lar més l’oferta d’estudis a la demanda del món laboral. Lògicament
em prenem nota per intentar emprendre accions que contribueixin a
corregir aquestes desviacions.

Per acabar aquest apartat, esmentar una discussió encara oberta i per
resoldre sobre la hipotètica implantació de la segona facultat de Belles
Arts de Catalunya a Olot. Cal acabar de valorar la necessitat social en
aquest camp, lligat a una profunda anàlisi socioeconòmica, per perfilar
així la participació de la UdG.

SEGONA
La segona de les dinàmiques a les que he fet referència al comença-
ment es basa en les actuacions que el Consell Social ha tractat en el
seu si al llarg del passat curs, algunes d’elles elevades al Consell Social
per la Junta de Govern.Aquí voldria destacar el següent:

• Proposta al DURSI per desenvolupar els estudis de Fisioteràpia i
Ciències del Treball durant el curs 2002/2003

• Autorització al rector de la compra de terrenys de 46.000 m2 a
l’Ajuntament de Girona destinats al Parc Científic i Tecnològic per
un import de 130 MPTA

• Autorització al rector per acceptar la cessió de 7.700 m2 per
part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 11.000 m2 per
part de l’Ajuntament de Salt i 27.000 m2 de l’Ajuntament de
Girona, amb el compromís de desenvolupar-hi activitats univer-
sitàries.

• Contractació de les auditories del compte general 2001 i 2002 de
la Universitat de Girona.

• Acord per facilitar les condicions que portin a la constitució
d’una associació d’ex-estudiants de la Universitat de Girona.

• Participació del Consell Social mitjançant la comissió gestora del
Parc Científic i Tecnològic portant a la constitució del Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació
Privada, el 28 de desembre de 2001.

• VII jornada dels consells socials de les universitats catalanes a
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Girona (novembre de 2001), on es va tractar la percepció dels
estudiants i graduats sobre la universitat pública.

• Organització del I cicle de jornades dels col·legis professionals a
la UdG

• III Premis Consell Social de la UdG a treballs de recerca d’estu-
diants de batxillerat

Podran apreciar que s’ha treballat en una línia d’expansió i projecció
de la UdG, ampliant de manera molt important el patrimoni (terrenys)
de la universitat amb més de 82.000 m2 per permetre tenir elements
en el futur que facilitin la construcció de nous edificis, si escau.
Paral.lelament s’ha promogut el Parc Científic i Tecnològic per consi-
derar que aquesta acció té un caràcter estratègic dins la relació
necessària entre universitat i societat, permetent anar més depressa
pel camí que necessàriament cal recórrer.
Sota aquest epígraf destacar finalment, entre les accions descrites, dos
ponts que s’han començat a construir. Ponts que han potenciat l’accés
dels col·legis professionals i dels estudiants de batxillerat a la UdG, dos
col·lectius essencials relacionats amb l’entrada i la sortida dels estu-
diants de la Universitat de Girona.

TERCERA
Finalment en aquest curs cal esmentar els canvis generals en el marc
legislatiu de les universitats catalanes. Cronològicament cal esmentar
la LOU en primer lloc, la qual no només pel seu contingut sinó alho-
ra pel tràmit d’aprovació que ha seguit ha evidenciat el distanciament
entre els actuals legisladors en matèria universitària a l’estat espanyol
i la realitat a les universitats.
No és oportú ara desenvolupar una anàlisi exhaustiva de la LOU.
Només destacar el paper dels Consells Socials a l’estat, que si bé a
Catalunya ja era determinant, no era així fins ara a la resta de l’estat
espanyol, i la LOU aporta un nou marc universitari amb el reconeixe-
ment del paper dels consells socials en el control de les activitats uni-
versitàries i promoció de la participació social.

En segon lloc el projecte de Llei Catalana d’Universitats, actualment en
tràmit de presentació d’esmenes al Parlament, és encara en certa mane-
ra  una incògnita fins que no es disposi del text definitiu, tot i que es pot
avançar ja que el tràmit de discussió de l’esborrany del projecte de llei
ha estat democràtic i participatiu. En l’estat actual del text, el paper dels
consells socials es manté en la mateixa línia que va marcar la llei 16/1998
dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, si bé s’a-
precien alguns canvis importants que caldrà veure si “sobreviuen” al
debat parlamentari del projecte de llei, com per exemple l’increment de
control econòmic per part del consell social sobre les entitats depen-
dents de la universitats, com fundacions, associacions, etc.

CONCLUSIONS
Per aquest curs que avui encetem hem d’esperar poder consolidar les
accions de projecció de la universitat que s’han iniciat.Això ha de per-
metre major proximitat a l’entorn i conseqüentment que la universi-
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tat sigui entesa, a l’exterior, com a motor de progrés social. Cal aca-
bar de resoldre el repte de les sortides professionals dels estudiants,
principalment en la línia d’adequar els plans d’estudi i els estudis, en
general, a la realitat laboral d’empreses, institucions  i mercats. El lli-
gam amb l’empresa esdevindrà més estret quan el Parc Científic i
Tecnològic iniciï la seva activitat.
Els acords del Consell Social ja han anat encaminats durant el curs
2001/2002 als objectius esmentats, i enguany es continuarà potenciant
la mateixa trajectòria.
Potser, el repte d’aquest curs no està en els objectius en el que tenim
clar que hem de fer, sinó en preveure que caldrà adaptar la nostra acti-
vitat a un nou marc normatiu que es posarà en funcionament ben
aviat, basat en una nova llei d’universitats catalana, en uns nous
Estatuts de la Universitat de Girona i en un Reglament de funciona-
ment del Consell Social que caldrà modificar per adequar-lo a la legis-
lació vigent.

No voldria cloure la meva intervenció sense recordar el paper signifi-
catiu que han jugats els màxims protagonistes de la Universitat de
Girona en el curs passat i en els anteriors, en Josep Maria Nadal i en
Jaume Casademont. El seu llegat a la UdG és la base de les actuacions
presents i futures que han de portar la universitat al lideratge social
que desitgem.

PUBLICACIÓ DEL SEGON VOLUM DE LA COL·LECCIÓ
DE TEXTOS ESCOLLITS 
La col·lecció de textos escollits del Consell Social de la Universitat de
Girona, que té com a objectiu esdevenir un punt de referència per a les
noves generacions d’universitaris, ha  publicat la Intervenció del Dr.
Josep M. Nadal a l’acte de la presa de possessió com a rector
del Dr. Joan Batlle, a la Universitat de Girona, que es va celebrar
el 21 de març de 2002 a la Facultat de Ciències.



TROBADES DE PRESIDENTS DELS CONSELLS SOCIALS
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES

Periòdicament, i de manera rotativa, es convoquen trobades de presi-
dents dels consells socials amb l’assistència del conseller per a
Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Són sessions de treball destinades a la reflexió comuna sobre els
aspectes més rellevants del funcionament del sistema universitari.
Durant aquest curs han tingut lloc les trobades següents:
– 26 de maig de 2003 a la seu del Consell Social de la UdG

Temes tractats:

Reglaments dels Consells Socials
Els Estatuts
Compareixença al Parlament 
Jornada dels Consells Socials
Representants de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari
La integració del sistema universitari espanyol en l’espai euro-
peu d’ensenyament superior: l’estructuració dels estudis

4a EDICIÓ DELS PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UNI-
VERSITAT DE GIRONA A TREBALLS DE RECERCA D’ES-
TUDIANTS DE BATXILLERAT.

“PARLAMENT DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL A L’ACTE DE
LLIURAMENT DELS PREMIS CONSELL SOCIAL A TREBALLS DE

RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT”

Benvolguts assistents, Sr. Rector, autoritats.

En primer lloc, en nom del Consell Social de la Universitat de Girona,
dono la benvinguda a tots a aquest acte de lliurament dels premis a
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de l’any 2003.

És un plaer per a mi, com a president del Consell Social de la UdG,
poder promoure els Premis que avui es lliuren, juntament amb altres
institucions com són: el departament de Joventut/Diputació, , els con-
sells comarcals  de l’Alt Empordà, Baix Empordà, de la Cerdanya, la
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollés i la Selva i la
Cooperativa Abacus.

El Consell Social de la UdG ha convocat la quarta edició d’aquests a
premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb l’objectiu
de fomentar la recerca entre els estudiants de batxillerat en tots els
àmbits de la ciència i de la cultura, amb la finalitat de que el Consell
Social assumeixi la projecció que aquests premis tenen i que s’ajusti a
les dues missions que li son encomanades per la llei de creació dels
Consells Socials, com són:

• Projectar la Universitat cap a la societat civil i
• Vetllar per el rendiment i qualitat de la Universitat.
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Aquests premis dons ens permeten projectar a la Universitat cap a un
segment de la societat civil molt interessant en els estudis universita-
ris; són els alumnes de batxillerat que esperen incorporar-se propera-
ment a la Universitat. Que millor que comencin a conèixer-la partici-
pant en una tasca com és la recerca.

El mon evoluciona molt ràpidament. Noves tecnologies, nous sistemes
de gestió, canvis importants en lo social i en la mateixa societat en
general, obliguen a les universitats a adaptar-se per poder donar als
estudiants la formació més adient en els nous temps.

En aquest canvi, les Universitats hauran d’enfocar-se en potenciar molt
més la recerca. La universitat que no impulsi la recerca, no serà una
Universitat de qualitat, ni moderna, ni de prestigi. No serà en definiti-
va, una universitat útil per a preparar degudament els seus estudiants
i fer-los capaços d’incorporar-se amb èxit al mon del treball, a dirigir
en definitiva els destins de la nova societat.

És per tot això que tots plegats ens hem bolcat totalment en la con-
vocatòria d’aquests premis.

La resposta que ha tingut ha estat molt positiva, tan pel nombre de
treballs presentats, com per a la distribució territorial i per àmbits del
coneixement.

Aquest any 2003, s’han presentat 291 treballs, 190 a la província de
Girona i 101 a la província de Barcelona.

Els premis es concedeixen per àmbits:

– 4 premis i 8 finalistes en la categoria de treballs de recerca en
humanitats, art i ciències socials.

– 4 premis i 8 finalistes en la categoria de treballs de recerca en
tecnologia, ciències de la naturalesa i de la salut.

– 8 premis a treballs de recerca d’àmbit comarcal.

Els premis s’adjudiquen a proposta d’un jurat específic, format per
professors de la UdG i per professors de batxillerat.

Els presidents dels jurats han avançat que el nivell dels treballs pre-
sentats és molt alt, el que confirma la conveniència d’introduir la
recerca en els estudis preuniversitaris. També han destacat el rigor
metodològic i la qualitat lingüística de la majoria dels treballs.

Cal remarcar:

El nombre de treballs sobre la Guerra Civil.

Pel que fa a l’àmbit de les humanitats, l’art i les ciències socials el nom-
bre de  treballs en Història, Geografia i Antropologia 49, d’Art 29 i
Economia, sociologia i Política 25.

En l’àmbit en la tecnologia, ciències de la naturalesa i de la salut, els
treballs en Biologia 30 i els d’Enginyeria 20.

També cal remarcar els pocs de Dret 2,Turisme 3 i matemàtiques 2.
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Per acabar unes paraules de reconeixement i agraïment.

Sobre tot, a vosaltres, alumnes participants.Alguns, avui us emportareu
un premi. El teniu molt merescut i us en felicito. Però els que no tin-
gueu aquest premi, encara que si un diploma de participació, sapigueu
que també sou autèntics guanyadors. El millor premi que podeu tenir
és l’interès que heu posat en elaborar els treballs i en la il·lusió que
heu posat en participar.

Us desitjo, que aquest vostre interès i treball es vegi recompensat amb
molt èxit en les vostres estudis i més tard en la vida professional.

A tots, moltes gràcies.

Premis de recerca en humanitats, arts i ciències socials

Guanyadors
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NOM I COGNOMS NOM DEL TREBALL INSTITUT POBLACIÓ

Laia Simó Riudalba/ Atura el rellotge que parlem IES de Llavaneres Sant Andreu
Aida Abiad Monge del temps... de Llavaneres

Núria Medir Benito Viatge a Amèrica 1859 IES Palamós Palamós

Albert Sala Sala Vida i aproximació al caràcter Col·legi de Sant Miquel Vic
de Jacint Verdaguer a través  dels Sants
del seu epistolari (1865-1886)

Leticia Valenzuela Gil La pobresa a Figueres IES Alexandre Deulofeu Figueres

Irene Abril Vilamalla La finestra: intercanvi EA Junyent i Subirà de Vic Vic
de mirades

Laura Casals Iglesias Records de la Guerra Civil IES Santiago Sobrequés Girona
a Salt i Vidal

Laura Rodríguez Els bocins de mirall trencat IES VIC Vic
Casadevall

Anna Martí Mallorquí Les idees de Piaget, són IES Josep Brugulat Banyoles
vàlides avui?

Anna Molas Pratdesaba El Titànic. L’onze de setembre. Escorial Vic
Dues formes de fer periodisme

Violeta Gómez Gómez Immigració i integració IES Palamós Palamós
dels joves a l’ESO

Montserrat Cornellas L’autisme La Salle Manlleu Manlleu
Rovira

Anna Mundet Anglada Els límits de l’autogovern IES Cassà de la Selva Cassà de la 
català: respostes des de Selva
la política



Premis de recerca en tecnologia, ciències de la naturalesa i
de la salut

Guanyadors

Finalistes

Menció especial
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Alba Bach Faig Cada boca un món IES La Garrotxa Olot

Andreu González Història Geològica de la IES Manuel Blancafort La Garriga
Corominas Costa Brava

Anna Vert Company Aigües plenes de nitrats IES Josep Brugulat Banyoles

Núria Coma Constansó Resistència bacteriana i Col·legi de Sant Miquel Vic
estudi sobre la sensibilitat dels Sants
de diversos antibiòtics enfront 
el creixement bacterià

NOM I COGNOMS NOM DEL TREBALL INSTITUT POBLACIÓ

Xavier Bonet Punti Efectes de l’alcohol i dels agents IES Santiago Sobrequés i Vidal Girona
citotòxics de tabac sobre la 
qualitat espermàtica

David Sala Cano El xifó, un peix d’aquari peculiar IES Montsoriu Arbúcies

Carmina Luque Sarmiento L’explotació del talc i el seu 
posterior tractament a la  IES Ramon Muntaner Figueres
comarcade l’Alt Empordà durant 
el segle XX

Bernat Pèlach Saget Estudi d’una corba mecànica IES Jaume Vicens Vives Girona

Joan Tomàs Acosta El moviment de les ombres IES Castell del Quer Prats del Lluçanès

Mireia Planàs Serradell Inversió tèrmica a la Plana de Vic IES Antoni Pous i Argila Manlleu

Xavier Vallejo López De les primeres màquines de IES Ramon Muntaner Figueres 
calcular fins als ordinadors

Marc Moreno López Disseny i construcció IES Montsacopa Olot
d’un cotxe teledirigit

NOM I COGNOMS NOM DEL TREBALL INSTITUT POBLACIÓ

Maria Pipió Adroher Evolució i estat actual dels IES Santiago Sobrequés i Vidal Girona
boscos de Girona



Premis de recerca d’àmbit comarcal

ALTRES ACTIVITATS DEL CONSELL SOCIAL

A més d'atendre les funcions que li atorga la llei, el Consell Social ha
dut a terme les activitats següents amb la finalitat de contribuir a la
projecció social de la Universitat:

El president assisteix a les reunions següents:

Del Consell Interuniversitari de Catalunya:

– El 30 de setembre de 2002, Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

– El 9 de desembre de 2002, Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya.
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NOM I COGNOMS NOM DEL TREBALL INSTITUT POBLACIÓ

Alba Bach Faig Cada boca un món IES La Garrotxa Olot

Isona Rigau Heras Josep Vancells i Marquès IES Alexandre Deulofeu Figueres

Amat Calsina Ferrer Anàlisis i repercussions dels Vedruna Palamós Palamós
nitrats de les aigües subterrànies 
del Baix Empordà

Silvia Rodríguez Rubio Creixement urbanístic de Col·legi de Sant Miquel Vic 
Puigcerdà dels Sants

Gerard Espuña Usan Desdoblament N-260 IES Alexandre Deulofeu Figueres
Montagut-Olot

Pilar Carbó Jiménez Estudi de la violència a través IES Cassà de la Selva Cassà de la Selva
de la premsa comarcal

Diego Silva Galán/ Els bolets de la comarca del Pla IES Pla de l’Estany Banyoles
Eduard Massaguer Colomer/ de l’Estany en multimèdia
Gerard Badosa Marisch

Maria Figueras Vives Món divers Les Alzines Girona

Maria Massós Fernández Rutes literàries maragallinaes Nostra Senyora del Carme Ripoll

Aida González Subirà Àngel Planells, surrealisme 
mediterrani Montessori-Palau Girona



– El 24 de gener de 2003, conferència del Consell Interuniversitari
de Catalunya.

– El 21 de febrer de 2003, Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

– El 9 de maig de 2003, Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

– El 2 de juny de 2003, Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

– El 2 de juny de 2003, conferència del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

De l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a
Catalunya:

– El 12 de novembre de 2002, reunió de responsables de política
de qualitat en els consells socials.

– L’11 de desembre de 2002, Consell de Direcció de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

– El 19 de març de 2003, Consell de Direcció de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

Del Patronat de la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació

– El 10 de febrer, Patronat de la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació.

Del Patronat de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic
de la UdG

– El 29 de gener de 2003, Junta Rectora del Parc Científic i
Tecnològic de la UdG.

– El 12 de febrer de 2003, Patronat de la Fundació del Parc
Científic i Tecnològic de la UdG.

– El 12 de març de 2003, Patronat de la Fundació del Parc Científic
i Tecnològic de la UdG.

– El 28 d’abril de 2003, Junta Rectora del Parc Científic i Tecnològic
de la UdG.

– El 14 de maig, Junta Rectora del Parc Científic i Tecnològic de la
UdG.

– El 16 de juny de 2003, Patronat de la Fundació del Parc Científic
i Tecnològic de la UdG.

Altres actes:

– El 10 de gener de 2003, el Sr. Lluís Rovira assisteix al Programa
de formació dirigit a professionals i gestors de la cultura d'àmbit
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internacional de la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i
Cooperació, sala d'actes de la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació.

– El 15 de gener de 2003, Comissió Assessora de Col·legis
Professionals (visita a la Biblioteca de Montilivi).

– El 30 de gener de 2003, presentació de Girona 2010. Les comar-
ques gironines enfront del repte de la nova economia global, a la
Cambra de Comerç.

– El 31 de gener de 2003, acte de commemoració el centenari del
I Congrés Universitari Català.

– L’1 de març de 2003 té lloc, a l’hotel Husa Fornells Park, l’acte
de lliurament de la distinció del Consell Social atorgada al Sr.
Jaume Casademont, pels seus mèrits i contribució al desenvolu-
pament i millora de la Universitat de Girona i de la seva relació
amb l’entorn, en la seva etapa com a president del Consell
Social.

– El 4 d’abril de 2003, acte de lliurament dels premis Patronat EPS.

– L’11 d’abril de 2003, acte de lliurament de premis extraordinaris
de les titulacions de l’EPS de la UdG, corresponents a la promo-
ció 2001-2002, amb l’assistència del Sr.Andreu Otero. La confer-
ència “La petita i mitjana empresa davant la innovació tecnològi-
ca” és a càrrec del Sr. Llorenç Comas.

– El 26 de maig té lloc la reunió del conseller amb els presidents
dels consells socials.

– El 28 de maig, a Barcelona, Jornada “Societat, universitat, servei
públic. Les universitats catalanes en la societat del coneixement”,
organitzada pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació.

– El 29 de maig, acte de graduació de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials.

– El 3 de juliol de 2003, Claustre de la UdG.

– El 23 de juliol de 2003, conferència de premsa a càrrec dels rec-
tors de les universitats de Perpinyà i de Girona. Presentació dels
futurs projectes universitaris entre ambdues universitats
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