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   1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT

Em plau presentar-vos la memòria de les activitats del Consell Social de la Universitat de Girona 
durant el curs acadèmic 2003-2004.

Permeteu-me destacar algun fet que considerem important dels que han tingut lloc en aquest perí-
ode:

Internament hem de recordar el canvi de les persones que formen part de la institució. El 28 de maig 
de 2004 és per a nosaltres el començament d’una nova etapa en la qual hem intentat mantenir tot 
allò que de bo tenia el mandat precedent.

De la vida de la Universitat destacaríem, per una banda, l’aprovació al Claustre d’un pla estratègic 
que ha de regir el futur proper de la casa. Tot i això, a causa d’un context tan dinàmic com el que ens 
ha tocat viure aviat se n’haurà de redactar un altre per als anys vinents que tingui en compte l’adap-
tació de la Universitat a la nova realitat del que podem anomenar procés de Bolonya, la implantació 
de qual ha de finalitzar el 2010 i que ha de culminar en la creació d’un espai europeu d’educació 
superior.

D’altra banda, destacaríem també,  la continuació d’un procés iniciat fa mesos i que ens portarà a 
disposar aviat dels primers edificis al Parc Científic i Tecnològic. El Parc ha de ser l’eina clau que 
permeti incrementar la transferència de coneixement de la universitat a la societat. Aquesta transfe-
rència ja es fa actualment, però el Parc en permetrà un increment i, a la vegada, una percepció més 
gran a les empreses, a les institucions i al conjunt de la societat.

Acabo amb un prec als receptors d’aquesta memòria. Abans de posar-la en una lleixa i que vagi aga-
fant pols, feu-hi un cop d’ull i penseu que aquesta institució necessita els vostres consells, la vostra 
crítica per complir amb el seu objectiu de ser el mitjà pel qual la societat participa en la Universitat. 
Feu-nos saber tot allò que us neguiteja, us molesta o us indigna de la UdG, perquè així ens ajudareu 
a millorar-la. Us ho agraïm per endavant.

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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   2. EL CONSELL SOCIAL

CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

El dia 28 de maig de 2004 pren possessió el Sr. Albert Bou Vilanova com a president del Consell 
Social, en substitució del Sr. Salvador Carrera Comes.

El dia 28 de maig de 2004 prenen possessió els senyors i senyores Miquel Matas, Pepita Perich, 
Salvador Carrera, Joan Carles Girauta, Dolors Bassa i Manel Serra, com a representants de la 
societat catalana, en substitució dels senyors Aleix Gimbernat, Robert Pujol, Ramon Coll, Enric 
Llauger, Lluís Busquet, Andreu Otero, Xavier Vilanova, Camil Ros, Joan Olòriz, Alexandre Juanola, 
Sebastià Alegre, Josep M. Prat i Antoni Hostench. Com a representants del Consell de Govern, 
prenen possessió els senyors Ramon Moreno, Bernat Fons i Santi Cots, en substitució dels senyors 
Joan Nogué, Joaquim de Ciurana, Ramon Muntada i Ramon Fàbrega i la senyora Blanca Palmada; i 
com a membres nats prenen possessió els senyors Joan Batlle i Miquel Amorós.

El dia 3 de juny de 2004 pren possessió el Sr. Josep Oriol Llebot com a membre nat.

COMPOSICIÓ A AGOST DEL  2004

President Albert Bou Vilanova

Representants de la societat catalana
Govern de la Generalitat Miquel Matas Noguera
 Pepita Perich Pujol

Parlament de Catalunya Salvador Carrera Comes
 Joan Carles Girauta Vidal

Organitzacions sindicals Dolors Bassa Coll

Organitzacions empresarials vacant

Ens locals Manel Serra Pardàs

Antic alumne vacant

Membres nats 

Rector Joan Batlle Grabulosa

Secretari general Josep Oriol Llebot Majó

Gerent Miquel Amorós March

Representants del Consell de Govern

Representant del personal docent i investigador Ramon Moreno Amich

Representant dels estudiants Bernat Fons Cruset

Representant del PAS Santi Cots Serrano

Secretari Enric Viver Mèlich
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PREÀMBUL

En virtut del que es disposa en l’article 96.1 de 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, on es preveu el mandat d’ela-
boració d’un reglament d’organització i funci-
onament del Consell Social, el Consell Social 
de la Universitat de Girona, reunit en sessió 
plenària de 3 de juny de 2004, després de la 
deliberació oportuna, i per unanimitat, aprova 
el text que es transcriu a continuació, el qual 
entra en vigor a partir de la data esmentada. 
El Reglament d’organització i funcionament 
del Consell Social de la Universitat de Girona 
ha estat publicat al DOGC, núm. 4165, el dia 1 
de juliol de 2004.

CAPÍTOL I
Objecte del reglament

Article 1
Objecte

Aquest reglament té per objecte regular l’or-
ganització i el funcionament del Consell Social 
de la Universitat de Girona, com a òrgan de 
govern col·legiat d’àmbit general mitjançant el 
qual la societat participa en la Universitat i té 
cura de la corresponsabilitat entre els poders 
públics, la Universitat i la societat per aconse-
guir la màxima qualitat i eficàcia en la pres-
tació dels serveis de la Universitat de Girona, 
d’acord amb les funcions que li atribueixen la 
normativa vigent i aquest reglament.

CAPÍTOL II
Membres del Consell Social

Article 2
Composició

El Consell Social està compost per quinze 
membres, nou dels quals representen la so-
cietat catalana, tres el Consell de Govern de 
la Universitat de Girona, i el rector, el secretari 
general i el gerent, tots ells escollits segons la 
forma que determinen els articles 82 i 83 de la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer de 2004, d’univer-
sitats de Catalunya.

Article 3
Substitució per incompliment

Si un conseller incompleix reiteradament i sen-
se justificació les obligacions del càrrec, el Ple 
pot proposar-ne raonadament la substitució a 
qui l’hagi designat.

Article 4
Pèrdua de la condició de membre

4.1 Quan es produeixin tres absències in-
justificades consecutives, o alternes dins del 
període d’un any a les reunions dels òrgans 
col·legiats als quals es pertanyi, la Comissió 
Permanent del Consell podrà sol·licitar al Ple 
el cessament i la substitució del conseller, 
d’acord amb l’article 3 d’aquest reglament.

4.2 Les justificacions de les absències seran 
lliurades a la Secretaria del Consell abans de 
la realització de la sessió corresponent.

4.3 D’acord amb el punt primer, el Ple podrà 
proposar el cessament i la substitució del  
membre d’aquest òrgan a qui l’ha nomenat.

Article 5
Requisits

Pel que fa als requisits, el temps de mandat, 
les renovacions parcials i la reelecció i ratifi-
cació dels membres, s’observa el que dispo-
sen els articles 81, 82, 83, 84, 85 i 86 de la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer d’universitats de 
Catalunya.

Article 6
Informe periòdic

Els membres del Consell Social han d’informar 
periòdicament, pel que fa a la seva activitat i 
la del Consell, les institucions els interessos 
de les quals representen, de la manera que 
cadascuna d’elles estableixi.

CAPÍTOL III
Funcions

Article 7
Funcions 

Les funcions del Consell Social són les que 
s’estableixen en la Llei 1/2003, de 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya, els Estatuts 
de la Universitat de Girona i en la resta de la 
normativa aplicable.

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
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D’acord amb el que es disposa en la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, correspon  al Consell Social de la 
Universitat de Girona les funcions següents:

Article 8 
Funcions de programació i gestió

8.1 Col·laborar amb el consell de govern en la 
definició dels criteris i els objectius del plane-
jament estratègic de la universitat.

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

8.3 Acordar, a iniciativa del departament com-
petent en matèria d’universitats i amb l’informe 
previ del consell de govern, la creació, 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.

8.4 Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la 
qualitat, del rendiment i de la viabilitat econò-
mica i social de la universitat, en col·laboració 
amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, i participar-hi.

8.5 Aprovar la constitució, la modificació i l’ex-
tinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el 
desenvolupament de les finalitats de la univer-
sitat, i aprovar la participació de la universitat 
en altres entitats.

8.6 Aprovar els projectes de concert entre la 
universitat i les institucions sanitàries.

8.7 Promoure vincles de col·laboració mútua 
entre universitats i amb entitats socials repre-
sentatives.

Article 9
Funcions econòmiques, pressupostàries i 
patrimonials

9.1  Promoure la participació de la societat en 
l’activitat de la universitat, especialment en el 
seu finançament, i fomentar les relacions entre 
la universitat i el seu entorn cultural, professio-
nal, econòmic, social i territorial.

9.2 Estimular la inversió en recerca de les 
empreses i llur col·laboració en la recerca 
universitària.

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

9.4 Supervisar les activitats de caràcter econò-
mic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, 
a proposta del consell de govern, la programa-
ció i la despesa plurianual de la universitat, i 
també prendre les mesures pertinents per a 
assegurar el compliment dels criteris amb què 
s’ha elaborat el pressupost.

9.5 Aprovar el balanç i la memòria econòmica, 
el compte de resultats i la liquidació del pres-
supost de la universitat de l’exercici anterior i 
els comptes anuals de les entitats que en de-
penguin, d’acord amb la normativa vigent.

9.6 Acordar les propostes d’operacions d’en-
deutament i d’aval que la universitat presenti al 
departament competent en matèria d’universi-
tats, perquè siguin autoritzades pel Govern 
de la Generalitat, d’acord amb la normativa 
vigent, i vetllar pel compliment de les condi-
cions de les operacions esmentades i de la 
normativa aplicable.

9.7 Acordar les transferències de crèdit d’ope-
racions de capital a operacions corrents, amb 
la conformitat prèvia del departament compe-
tent en matèria d’universitats.

9.8 Acordar, a proposta de l’òrgan competent 
de la universitat, les sol·licituds de crèdit extra-
ordinari o suplements de crèdit, sempre 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 consignat en el pressupost, o 
bé sigui insuficient o no ampliable. L’acord n’ha 
d’establir el finançament. 

9.9 Aprovar els preus dels ensenyaments pro-
pis de la universitat, els dels cursos d’especia-
lització, amb llurs possibles exempcions i boni-
ficacions, i els dels serveis de la universitat. 

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

9.11 Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, 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.
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9.12 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 10
Funcions respecte a la comunitat universitària

10.1 Designar i fer cessar com a membres del 
consell de govern de la universitat tres mem-
bres del consell social, d’entre els nomenats 
com a persones representatives de la societat 
catalana.

10.2 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’as-
signació singular i individual de retribucions 
addicionals per mèrits docents, de recerca 
i de gestió al personal docent i investigador 
funcionari i contractat. 

10.3 Aprovar la relació de llocs de treball del 
personal d’administració i serveis de la uni-
versitat, i les modificacions i la despesa que 
comporten.

10.4 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 extraordinà-
ries, i aprovar els criteris per a assignar-los i 
distribuir-los i les quantitats de les indemnitza-
cions per raó de servei.

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

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

10.7 Promoure, en tots els àmbits de la comu-
nitat universitària, la participació dels estudi-
ants en els òrgans de govern de la universitat, 
i també la divulgació de llur tasca.

10.8 Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de 
cap estudiant per raons econòmiques, la políti-
ca 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.

10.9 Aprovar les normes que regulen el pro-
grés i la permanència dels estudiants a la 

universitat, atenent les característiques dels 
diferents estudis, de manera que evitin la dis-
criminació dels estudiants.

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

10.11 Vetllar per la correcta inserció laboral 
dels titulats de la universitat.

CAPÍTOL IV
Organització del Consell Social

Article 11
Organització

El Consell Social s’organitza en:

1. El Ple

2. Comissió Permanent

3.  Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimo-
ni i les altres comissions del Consell Social

4. El president

5. El vicepresident

6. El secretari

CAPÍTOL V
Secció primera

El Ple

Article 12
Composició i sessions

El Ple del Consell Social, integrat per tots els 
membres del Consell, es convocarà, com a 
mínim, un cop al trimestre natural i sempre 
que ho decideixi el seu president o ho demani 
per escrit un nombre de membres no inferior 
a 5. En aquest darrer cas, entre la petició i la 
convocatòria del Ple no podran transcórrer 
més de 15 dies i s’hauran d’expressar detalla-
dament els temes que han de tractar-se en la 
sessió, i caldrà proporcionar la documentació 
adequada per adjuntar a la convocatòria.

Article 13
Constitució

Per a la vàlida constitució del Ple del Consell 
Social, es requerirà l’assistència del president 
i del secretari, o qui els substitueixi, i en tot cas 
caldrà  que hi siguin presents la meitat dels 
membres. 
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Article 14
Convocatòria

El secretari convoca per indicació del pre-
sident del Consell Social, mitjançant una 
comunicació escrita dirigida a l’adreça que els 
membres hauran comunicat a la Secretaria, 
amb vuit dies d’antelació respecte de la data 
en què ha de tenir lloc la sessió. En tot cas, els 
membres del Consell social hauran de rebre 
la documentació amb 48 hores d’antelació. 
Si es declara el caràcter d’urgència, aquests 
terminis quedaran reduïts a la meitat. En la 
convocatòria s’indicarà el lloc, el dia i l’hora de 
la reunió i l’ordre del dia corresponent; també 
s’hi adjuntarà una còpia dels documents que 
tinguin relació amb l’ordre del dia o s’indicaran 
els que es puguin consultar a la Secretaria del 
Consell.

Article 15
Assistència

L’assistència als plens és personal i obligatò-
ria, sense que sigui possible la representació.

Article 16
Acords

16.1 Els acords es poden prendre per unani-
mitat o per majoria de vots entre els membres 
presents. Si hi ha un empat, el vot del presi-
dent serà diriment. La votació serà pública, 
llevat que algú demani que sigui secreta.

16.2 Per poder aprovar el pressupost de la 
Universitat i per poder acordar la modificació 
d’aquest reglament serà necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta de tots els 
membres de dret del Consell Social. 

16.3 Pel que fa a la potestat que té el Consell 
Social de nomenament del Síndic de la Univer-
sitat, caldrà el vot favorable de les tres cinque-
nes parts dels membres de dret del Consell 
Social, sempre que en aquesta proporció 
figurin vots favorables dels tres sectors de la 
comunitat universitària: personal acadèmic, 
estudiants i personal d’administració i serveis, 
o en tot cas la proporció que determinin els 
Estatuts de la Universitat de Girona en cada 
moment.

Article 17
Dret de vot

El dret de vot és personal  i indelegable.

Article 18
Actes

18.1 De cada sessió s’estendrà l’acta corres-
ponent, que contindrà la llista d’assistents, 
l’ordre del dia de la reunió i les circumstàncies 
de lloc i temps en què s’ha dut a terme. Aquest 
document reflectirà d’una manera succinta el 
desenvolupament de la reunió, i recollirà lite-
ralment els acords presos, amb el resultat de 
les votacions corresponents, quan s’escaigui, 
i tot allò relatiu a les deliberacions de l’ordre 
del dia que es demani explícitament que cons-
ti en l’acta, que es lliurarà per escrit signat al 
secretari del Consell Social en el termini d’una 
setmana.

18.2 Qualsevol membre del Consell Social 
podrà demanar que consti en acta el seu vot 
contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció i la 
motivació que la justifica, o el sentit del seu vot 
favorable, que haurà de lliurar per escrit signat 
al secretari del Consell Social en el termini 
d’una setmana. 

18.3 Aquesta acta serà signada pel president 
i pel secretari i se sotmetrà a l’aprovació en la 
sessió següent del Consell, sense perjudici de 
l’execució dels acords presos, tal com s’espe-
cifica en el paràgraf següent. 

18.4 Els acords adoptats pel Ple del Consell 
Social i per les comissions en matèries dele-
gades seran executius a partir del moment en 
què s’adoptin, sense perjudici de les accions 
que legalment corresponguin als disconfor-
mes. 

18.5 El Ple pot tractar assumptes no compre-
sos en l’ordre del dia i decidir sobre aquests 
sempre que a l’inici de cada sessió es modi-
fiqui l’ordre del dia a proposta del president 
i sigui aprovat per la majoria absoluta dels 
assistents.

Article 19
Impugnació d’acords

Els acords del Consell Social exhaureixen 
la via administrativa i són impugnables di-
rectament davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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Secció segona

Comissió Permanent

Article 20
Composició

La Comissió Permanent la formen el president 
i el vicepresident del Consell Social, els presi-
dents de les comissions delegades, el rector, 
el gerent i el secretari general. 

Article 21
Funcions

Són funcions de la Comissió Permanent

a. 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.

b. Assumir les funcions i tasques que el Ple li 
encomani.

Secció tercera

Comissió d’Economia, Pressupost i Patri-
moni i les altres comissions del Consell 
Social

Article 22
Creació

El Ple del Consell Social podrà crear les co-
missions que es considerin necessàries per 
al desenvolupament adequat de les seves 
funcions. 

Article 23
Naturalesa

23.1 Les comissions podran ser permanents 
o temporals i tindran caràcter decisiu en totes 
aquelles funcions que el Ple els hagi delegat. 

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

Article 24
Presidència

Les diferents comissions que es creïn seran 
presidides, a proposta del president del Con-
sell que haurà de ser ratificada pel Ple, per un 
membre del Consell Social corresponent al 
grup que representi la societat catalana.

Article 25
Funcions i composició

25.1 Les funcions i la composició de les comis-
sions seran determinades pel  Ple del Consell 
Social amb els límits fixats a l’article 94.5 de la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya.

25.2 Les comissions estaran formades per 
un màxim de cinc membres, tres dels quals 
seran representants de la societat catalana i 
dos del Consell de Govern de la Universitat. 
En cas que les comissions siguin de tres 
membres, dos seran representants de la soci-
etat catalana i un representant del Consell de 
Govern. La comissió Permanent en tindrà vuit, 
d’acord amb l’establert a l’article 20 d’aquest 
reglament. Tots els membres els proposa el 
president del Consell Social i els ratifica el Ple. 
El secretari hi assisteix amb veu i sense vot.
 
Article 26
Règim de funcionament

26.1 La convocatòria de cada comissió es tra-
metrà als membres que la formen i la resta de 
membres del Consell Social seran informats 
dels punts que s’han de tractar en l’ordre del 
dia.

26.2 Podran assistir a aquestes comissions 
els membres del Consell Social que, sense 
pertànyer a la comissió, tinguin interès per 
ser-hi presents, després de comunicar-ho a 
la Secretaria del Consell, que ho farà saber 
al president de la comissió. Seran convidats 
a les sessions de cada comissió el president 
i el vicepresident del Consell Social, el rector 
de la Universitat, el gerent, el secretari general 
i el síndic de la Universitat. Així mateix, cada 
comissió podrà aprovar les normes de funcio-
nament que consideri més adequades. 

26.3 En tots els supòsits d’existència de co-
missions, el seu president mantindrà constant-
ment informat el president del Consell Social 
sobre les sessions que es convoquin i sobre 
els acords que es prenguin i retrà comptes al 
Ple del Consell Social dels acords adoptats i 
del grau de desenvolupament de les funcions 
que la comissió té delegades.

26.4 El president de cada comissió podrà sol-
licitar la presència amb veu però sense vot de 
persones expertes en assumptes determinats 
que hagin de ser examinats per la comissió. 
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Article 27
Constitució i assistència

Les comissions quedaran constituïdes si hi 
són presents el seu president i la meitat de la 
resta de membres i, a més, hi haurà d’assistir 
el secretari del Consell Social.
 
Article 28
Acords

Les comissions adoptaran els acords per una-
nimitat dels membres presents o per majoria 
d’aquests. En els casos en que no s’assoleixi 
la unanimitat o la majoria amb vots en contra, 
els acords s’elevaran a la següent sessió ple-
nària del Consell Social.

Article 29
Naturalesa dels acords

Els acords de les comissions seran executius 
en totes aquelles funcions que el Ple del Con-
sell Social els hagi delegat. 

Secció quarta

Comissions assessores

Article 30

El Ple del Consell Social podrà crear comissi-
ons assessores per promoure la participació 
de les persones, les entitats o les institucions 
que, per les seves competències, activitats, 
coneixements o experiència, puguin contribuir 
a complir millor les funcions que el Consell 
Social té encomanades, així com podrà donar 
compliment al que es disposa en l’article 87 de 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats 
de Catalunya.

Secció cinquena

Comissions mixtes

Article 31

El Ple del Consell Social podrà crear comis-
sions mixtes, integrades per membres del 
Consell Social i per membres d’altres òrgans 
de govern de la universitat, de caràcter perma-
nent o temporal, amb la composició i funcions 
que el Ple determini.

CAPÍTOL VI

Secció primera

El president

Article 32
Atribucions

Són atribucions del president:

a. Representar el Consell Social 

b. Convocar i presidir les reunions del Ple i de 
la Comissió Permanent del Consell Social i 
ordenar els debats. 

c. Comunicar al rector de la Universitat els 
acords del Consell Social per executar-los.

d. Coordinar, ell mateix o per mitjà de la perso-
na que designi, les diferents comissions, a les 
reunions de les quals sempre podrà assistir i 
intervenir.

e. El president podrà nomenar, entre els mem-
bres del Consell, un vicepresident i delegar-li 
funcions representatives. En els supòsits d’ab-
sència, malaltia o vacant, el president serà 
substituït pel vicepresident. 

f. Donar la publicitat deguda als acords i les 
activitats del Consell que es considerin  opor-
tuns.

g. Assistir al Claustre Universitari, amb veu 
però sense vot, i informar, almenys un cop 
cada any, de la gestió desenvolupada en 
l’àmbit de la seva competència, d’acord amb el 
que es disposa en els estatuts de la UdG i del 
Reglament del Claustre.

h. Ser informat de l’execució dels acords pre-
sos pels diferents òrgans del Consell Social.

i. Ser informat pel gerent de la Universitat de 
tots els assumptes relacionats amb les funci-
ons pròpies del Consell.

Secció segona

El vicepresident

Article 33

33.1 A proposta del president, el Ple del Con-
sell Social nomenarà un vicepresident, que 
coordinarà les actuacions del Consell i les 
seves relacions externes.

33.2 Representarà el Consell Social en totes 
aquelles qüestions o en els actes que el presi-
dent del Consell Social  li encomani.
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Secció tercera

El secretari

Article 34
Designació

El secretari del Consell Social és un càrrec de 
lliure designació pel president i està subjecte a 
la normativa que regula el personal eventual.

Article 35
Funcions

Són funcions del secretari:

a. Tenir cura de la documentació del Consell 
Social i lliurar els certificats corresponents. 

b. Gestionar el pressupost del Consell Social 
inclòs en el pressupost de la Universitat de 
Girona, així com la seva liquidació. 

c. Disposar d’un fons de maniobra equivalent 
al 3% del pressupost del Consell Social.

d. Cursar les convocatòries de les reunions del 
Ple del Consell i de les comissions i aixecar 
acta de les sessions. Quan no pugui assistir a 
una reunió, el president en proveirà la substi-
tució transitòria.

e. Fer el seguiment de l’execució dels acords 
que prengui el Consell Social.

f. Sol·licitar als òrgans de la universitat que li 
facilitin la informació i l’accés a la documenta-
ció necessària perquè el Consell Social pugui 
complir adequadament les seves funcions.

g. Dirigir els serveis administratius de la Secre-
taria del Consell Social.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Per tal d’ajustar la renovació del Consell a la 
mecànica que es disposa en l’article 85.1 de la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, i per una sola vegada, dos mesos 
abans de complir-se dos anys des de la cons-
titució de l’actual Consell es farà un sorteig per 
elegir els membres del Consell Social —llevat 
del president, que té un mandat de quatre 
anys per acord del Govern de la Generali-
tat— que representen la societat catalana, que 
han de ser renovats en la proporció següent: 
un dels representants del Parlament, un dels 
representants del Govern de la Generalitat i 
dos entre la resta de representants.
No obstant el que s’estableix en l’apartat an-
terior, en cada renovació, si abans del sorteig 
algun dels consellers que representen els inte-
ressos socials manifesta la voluntat de deixar 
el càrrec, ho haurà de comunicar per escrit a 
la Secretaria del Consell i es renovarà la seva 
representació automàticament, sempre que 
no afecti la proporcionalitat de la renovació.
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   3. EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL

DEL SETEMBRE DEL 2003 A MAIG DEL 2004

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 Unipersonals

El President

El vicepresident

El secretari

Com. Assessores de Col·legis Professionals

Com. de Contractació i Patrimoni

Com. de Comunitat Universitària

Com. de Programació i Gestió

Com. d’Economia i Pressupost

CONSELL SOCIAL

Òrgans Col·legiats

El Ple

Les Comissions

La Comissió Permanent

La Comissió de Control de Comptes

Les Comissions Assessores

Les Comissions Mixtes
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS (Del setembre del 2003 a maig del 2004)

Comissió d’Economia i Pressupost

President:  Lluís Busquet  

 Xavier Vilanova
 Sebastià Alegre
 Ramon Moreno
 Ramon Muntada

Secretari:  Enric Viver

Comissió de Contractació i Patrimoni

President:  Ramon Coll

 Lluís Busquet
 Josep M. Prat
 Miquel Amorós
 Joan Nogué

Secretari:  Enric Viver

Comissió de Programació i Gestió

President:  Joan Olòriz

 Antoni Hostench
 Enric Llauger
 Blanca Palmada
 Bernat Fons

Secretari:  Enric Viver

Comissió de Comunitat Universitària

President:   Andreu Otero

 Camil Ros
 Alexandre Juanola
 Joaquim de Ciurana
 Ramon Fàbrega

Secretari:  Enric Viver

Comissió de Control de Comptes

President:  Aleix Gimbernat

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

Secretari:  Enric Viver
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Comissió Permanent

President:  Salvador Carrera

 Lluís Busquet
 Aleix Gimbernat
 Ramon Coll
 Joan Olòriz
 Andreu Otero
 Josep M. Prat
 Joan Batlle
 Josep Oriol Llebot
 Miquel Amorós

Secretari:  Enric Viver
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DEL JUNY DEL 2004 A L’AGOST DEL 2004

El Consell Social s’organitza en:

1. El Ple
2. La Comissió Permanent
3. Les comissions del Consell Social
4. El president
5. El vicepresident
6. El secretari

El President

Com. de Comunitat Universitària

Les Comissions AssessoresCom. de Programació i Gestió

Com. d’Economia i Pressupost

CONSELL SOCIAL

El Ple

La Comissió Permanent

Les Comissions Mixtes

Les ComissionsEl vicepresident

El secretari

Secretaria Tècnica
i Administrativa
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS (Del juny del 2004 a l’agost del 2004)

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni

President:  Manel Serra

 Salvador Carrera
 Miquel Amorós

Secretari: Enric Viver

Comissió de Programació i Gestió

President: Miquel Matas

 Joan Carles Girauta
 Ramon Moreno

Secretari: Enric Viver

Comissió de Comunitat Universitària

Presidenta: Pepita Perich

 Albert Bou
 Dolors Bassa
 Santi Cots
 Miquel Amorós

Secretari: Enric Viver

Comissió Permanent

President: Albert Bou

 Joan Batlle
 Josep Oriol Llebot
 Miquel Amorós
 Manel Serra
 Miquel Matas
 Pepita Perich

Secretari: Enric Viver
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LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESSUPOST I PATRIMONI

Funcions delegades: 

–  Promoure la participació de la societat en l’activitat de la universitat, especialment en el seu finan-
çament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, 
social i territorial.

–  Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·laboració 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 pressu-
post.

– Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats 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.

– Acordar les transferències de crèdit d’operacions de capital a operacions corrents, amb la confor-
mitat prèvia del departament 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 ajornada per a 
l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé sigui insuficient 
o no ampliable. 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 exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat.

– 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.

– Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns 
immobles i, a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, 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.

LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ

Funcions delegades: 

– Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment 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.

– Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desen-
volupament 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 institucions sanitàries.

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

– Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la universitat, i les 
modificacions i la despesa 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 contracte.

– Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els 
òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca.

– Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de be-
ques, 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 universitat.

LA COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent la formen el president i el vicepresident del Consell Social, els presidents de 
les comissions delegades, el rector, el gerent i el secretari general . 

Les seves funcions són les de preparar i ordenar els temes que facin referència a política università-
ria en general que s’han de tractar en les sessions del Ple del Consell i determinar el calendari de les 
reunions de les comissions i les d’assumir les funcions i tasques que el Ple li encomani.
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   4. ELS PRINCIPALS ACORDS. CURS 2003-2004

EL PLE

n   Ple núm. 5/03 de 27 d’octubre de 2003

S’aprova:

– Constituir el Fons d’Art de la UdG; establir el protocol d’actuació per a la compra artística a la UdG 
i delegar al president del Consell Social la creació del Comitè Assessor del Fons d’Art de la UdG.

– El contracte d’arrendament i atorgament d’opció de compra dels locals ubicats al carrer Castell 
de Peralada, 14, 16 i 18, per part de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació a la 
UdG.

– Comprar a la galeria d’Art El Claustre una obra de l’artista Joan Josep Tharrats; acceptar les do-
nacions del Sr. Mascort, de la galeria d’art El Claustre, de les obres de Modest Cuixart “Narcirona” 
i la de Josep Beulas “Línies negres” i les obres del Col·legi d’Advocats de Girona, una col·lecció 
de cinc litografies; traslladar aquestes acceptacions al Rectorat de la Universitat perquè faci els 
tràmits formals a efecte de patrimoni; iniciar els tràmits d’incorporació d’aquests béns al Fons d’Art 
de la UdG; expressar l’agraïment de la comunitat universitària als donants i comunicar aquest 
acord als interessats.

– El cofinançament, per un import de 17.351 €, corresponent al 25% del cost del projecte del Siste-
ma d’Informació Oficial de la Universitat (SIOU) i comunicar-ho als interessats.

– La constitució de la Comissió Coordinadora de la Planificació Estratègica de la UdG 2003-2005 
i la composició d’aquesta comissió queda formada pels membres següents: President: Salvador 
Carrera, i vocals: Lluís Busquet, Andreu Otero, Joan Olòriz i Enric Viver.

n   Ple núm. 6/03 de 9 de desembre de 2003

S’aprova:

– El balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de 2002 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 2002 de la Universitat 
de Girona.

– A iniciativa del departament competent d’universitats i amb l’informe del Consell de Govern,  la 
creació de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR).

– Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el 
Consell de Govern, la ratificació sobre la memòria d’adscripció de l’Escola Superior Universitària 
Formàtic Barna, una vegada sotmesa al procés d’exposició pública.

– Autoritzar la constitució d’una societat limitada com a instrument d’inversió per canalitzar les aju-
des capital-concepte concedides pel CIDEM de la Generalitat de Catalunya.
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n   Ple núm. 1/04 de 16 de febrer de 2004

S’aprova:

– La concessió d’un ajut de 4.600 € a l’Oficina de Relacions Exteriors de la UdG per a l’organització 
de les jornades d’internacionalització 2003-2004.

– La concessió d’un ajut de 2.520 € per finançar una part de les despeses de les Jornades Aplicades 
d’Anàlisi Geogràfica i d’Estadística Espacial.

– La concessió d’un ajut de 4.800 € per finançar una part de les despeses del 13è Col·loqui Interna-
cional de Llengua i Literatura Catalanes.

– La concessió d’un ajut de 3.500 € per finançar una part de la revista del V Fòrum Industrial 2004, 
organitzat per l’Associació d’Estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

– La concessió d’un ajut de 2.000 € per finançar una part de les despeses ocasionades per la parti-
cipació de la competició de vehicles de baix consum entre universitats a Nogaro (França), projecte 
Eco Shell Marathon del Grup de Recerca d’Enginyeria de Fluids i Transports, del departament 
d’EMCI de la UdG.

– La concessió d’un ajut de 3.000 € per a la difusió del díptic que finança el Vicerectorat d’Estudiants 
per impulsar l’Associació Postscriptum d’exestudiants de la UdG.
En el cas que el cost de l’esmentada difusió sigui inferior a l’import de l’ajut,  s’autoritza a aplicar 
la diferència a altres despeses de l’Associació ja esmentada, amb la corresponent comunicació al 
Consell Social de la seva última destinació.

– La concessió d’un ajut de 1.000 € per finançar la construcció d’una pàgina web que reculli l’activitat 
generada pel Comitè Assessor.
L’ajut es transferirà al centre de cost del Servei de Publicacions.

– Finançar la II convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 
2004 per un import de 30.000 €.
Aquest és un finançament extraordinari que s’atorga per segona i última vegada des de el Consell 
Social.

– Ratificar l’acord pres en el Ple 3/03, de 19 de maig, en fer una aportació a les obres de rehabilitació 
de l’edifici carrer Alemanys, 14, amb un import màxim de 150.250 €.
Fer la corresponent reserva de crèdit en espera de que es conegui el pressupost i es materialitzi 
el projecte.

–  Fer una aportació de 30.000 € per les obres de rehabilitació de l’edifici carrer Alemanys, 14 com-
plementària.
Fer la corresponent reserva de crèdit en espera de que es conegui el pressupost i es materialitzi 
el projecte.

–  Fer una aportació de 24.000 € per gestionar la informatització del catàleg del Bisbat de Girona.
Fer la corresponent reserva de crèdit en espera de la signatura del conveni entre el Bisbat i la 
UdG.

–  Fer una aportació de caràcter excepcional i per atendre l’objectiu predeterminat i no recorrent de 
30.000 € al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Fer la corresponent reserva de crèdit en espera de la memòria econòmica de la destinació de l’ajut 
, per part del Director General del Parc.

–  La liquidació provisional de l’exercici 2003 del pressupost del Consell Social,  condicionat a la 
presentació, en el seu moment, del detall d’ingressos i despeses de l’exercici esmentat.

–  L’avantprojecte del pressupost 2004 del Consell Social , document que s’annexa a l’acta com a 
annex núm. 3, per un import equilibrat de 437.705,09 €.
Trametre a la gerència de la UdG, l’esmentat projecte per tal de que sigui incorporat al pressupost 
consolidat de la UdG.

–  Nomenar a proposta del rector, un cop escoltat el Consell de Govern, al Senyor Joan Miró Ametller, 
com a Síndic de la Universitat de Girona. En conseqüència es produeix el cessament del Sr. Josep 
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Vila com a síndic de la UdG.
Acceptar les condicions econòmiques exposades pel gerent, que són les següents:
a) Manteniment de les seves retribucions actuals, com a professor titular de la UdG, inclosos els 
complements de recerca, docència i triennis assolits.
b) El complement equivalent al de vicerector.
Comunicar-ho a l’interessat i a la comunitat universitària a través del rectorat.

–  Sol·licitar al Departament d’Universitats, recerca i societat de la informació de la Generalitat de 
Catalunya, l’autorització per tal que es pugui impartir l’ensenyament de la Llicenciatura en Crimino-
logia (2n cicle) per al curs 2004/2005, d’acord amb la corresponent memòria i el pla d’estudis.

n   Ple núm. 2/04, de 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

n   Ple núm. 1nc/04 de 28 de maig de 2004

S’aprova:

–   Crear les comissions que es detallen a continuació, les qual estaran formades pels membres 
següents:
Comissió de Programació i Gestió:

President: Miquel Matas
Vocals: Joan Carles Girauta i Ramon Moreno

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni:
President: Manel Serra
Vocals: Salvador Carrera i Miquel Amorós

Comissió de Comunitat Universitària:
President: Pepita Perich
Vocals: Albert Bou, Dolors Bassa, Santi Cots i Miquel Amorós

Comissió Permanent:
President: Albert Bou
Vocals: Joan Batlle, Josep Oriol Llebot, Miquel Amorós, Miquel Matas, Manel Serra i Pepita 
Perich.

–  Delegar a la Comissió de Programació i Gestió les funcions previstes a l’article 88, apartats d), e), 
f) i g) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Delegar a la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni les funcions previstes a l’article 
89, apartats a), b), d), e), g), h), i), j), k) i l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya.
Delegar a la Comissió de Comunitat Universitària les funcions previstes a l’article 90, apartats b), 
c), d), e), f), g), h), i), j) i k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Les comissions podran elevar al Ple aquells assumptes que considerin que, per la seva importàn-
cia o especificat, convindria que la resolució recaigués en el Plenari, adjuntant sempre  un informe 
en el sentit que es consideri oportú”.

–  Designar membres representants del Consell de Social al Consell de Govern de la Universitat de 
Girona els senyors: Albert Bou, Miquel Matas i Manel Serra.

–  Designar els membres del Consell Social següents com a integrants de les comissions que s’es-
menten:
Comissió d’Avaluació de la UdG: Sra. Dolors Bassa
Comissió de Revisió de Plans d’Estudis: Sra. Dolors Bassa
Comissió de  Beques: Sra. Pepita Perich
Comissió de Campus: Sr. Miquel Matas.
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n   Ple núm. 2nc/04 de 3 de juny de 2004

S’aprova:

–  El pressupost per a l’any 2004 de la Universitat de Girona per un total equilibrat de 70.624.229 € 
ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

–  Ratificar a proposta del President, el Sr. Miquel Aliu, empresari de Gerundense de Plásticos, a 
títol individual, membre del patronat representant del Consell Social de la Universitat de Girona al 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, mentre no es nomeni el 
representant de les organitzacions empresarials al Consell Social de la Universitat de Girona.
Designar, a proposta del President, el Sr. Miquel Matas, 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 els senyors Albert Bou i Miquel Matas representants del Consell Social a la Junta Recto-
ra del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

–  Designar el senyor Salvador Carrera i la senyora Pepita Perich membres del Patronat de la Funda-
ció Privada UdG. Innovació i Formació.

–  El Reglament d’organització i funcionament del Consell Social

–  D’acord amb l’article 127.2 g) de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, designar membre re-
presentant del Consell de Social de la Universitat de Girona a la Conferència General del Consell 
Interuniversitari el Sr. Joan Carles Girauta i Vidal.
Designar membre representant del Consell Social de la Universitat de Girona a la Comissió de 
beques i preus el Sr. Joan Carles Girauta i Vidal.

–  Designar membres representants del Consell Social de la Universitat de Girona al Consell de 
direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya el senyor Albert Bou i 
Vilanova i el senyor Joan Carles Girauta i Vidal.
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LES COMISSIONS

n   COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

CP4/03, d’1 de setembre de 2003

S’aprova:

–  La proposta de la despesa plurianual relativa a la contractació de l’execució de l’obra per a l’ampli-
ació de la Biblioteca del Barri Vell – Cos E – de la Universitat de Girona, amb un import de 60.000 
€ per a l’exercici 2003 i de 1.732.196,45 € per a l’exercici 2004.

–  Arrendar el local ubicat al carrer de la Creu núm. 1, d’acord amb el contracte.

CP5/03, de 20 d’octubre de 2003

S’aprova

–  Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre l’arrendament amb opció de compra dels lo-
cals que adquirirà la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, situats al carrer Castell 
de Peralada de la ciutat de Girona.

CP6/03, de 18 de novembre de 2003

S’aprova: 

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra “Nova construcció 
Biblioteca Universitària – 2a. fase: moviment de terres, cimentació i estructures. Campus Montilivi 
– Girona”, d’acord amb el desglossament següent: Pressupost màxim de licitació: un milió nou mil 
set-cents setze euros amb setanta-sis cèntims (1.009.716,76 €)
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de Despesa: 11.01.623
Import de cada unitat: 

2004  900.000,00 €
2005 109.716,76 €

CP7/03, de 2 de desembre de 2004

S’acorda:

–  Elevar al Ple del Consell Social la documentació referent a la creació d’un instrument d’inversió 
per canalitzar les ajudes capital-concepte concedides pel CIDEM de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’objectiu de promoure la creació de spin-offs i start-ups i per invertir en aquestes empreses, 
perquè en la propera sessió plenària es pugui aprovar i autoritzar la constitució d’una societat 
limitada, com l’instrument que s’esmenta.

Aquest acord queda condicionat a la presentació de la nova proposta per part de gerent de la 
Universitat, elaborada en aquest sentit i en la qual hi han de figurar les dades següents:
– Denominació de la societat
– Objecte de la societat
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– Domini social
– Capital
– Òrgans de la societat

CP1/04, de 2 de febrer de 2004

S’aprova:

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra “Nova construcció 
biblioteca universitària. 2a fase: moviment de terres, cimentació i estructures. Campus Montilivi. 
Girona”, d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: un milió cent deu mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-
quatre cèntims (1.110.688,44 €)
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa: 11.01.623 i la propera unitat que es doti com a conseqüència de la signatura 
amb el DURSI del nou conveni d’inversions 2004-2006 – Pla Plurianual d’inversions universitàries 
2001-2006 -.
Import de cada anualitat: 
 2004  900.000,00 €
 2005  210.688,44 €

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei de manteniment preventiu dels qua-
tre grups electrògens ubicats a la Facultat de Ciències Experimentals, la Facultat d’Econòmiques, 
l’Escola Politècnica Superior Edifici P-II i Biblioteca Campus Montilivi, (CPA 2002-ES 31.10.92) 
(CPV 31121000-0), d’acord amb el desglossament següent:
Aplicació pressupostària: 227.02
Unitat de despesa: 11.18.007
Any 2004 (període 1/04/04 a 31/03/05) Import màxim 1.255,00 €
Amb càrrec al pressupost de l’any 2004, atès que les revisions es faran l’any 2004.
Any 2005 (període 1/04/05 a 31/03/06) Import màxim 1.255,00 € + ∆ IPC
Gener/desembre de 2005
Amb càrrec al pressupost de l’any 2005, atès que les revisions es faran l’any 2005.

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a l’elaboració i instal·lació del programari 
del sistema d’informació oficial de la UdG (SIOU) (CPA 2002-ES 72.22.12) (CPV 72200000-7), 
d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: seixanta-nou mil euros (69.000,00 €)
Aplicació pressupostària: 227.06
Unitat de despesa: 02.19.006
Import de cada anualitat:     
 2004  41.400,00 € (60%)
 2005  27.600,00 € (40%)

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, de la prestació dels serveis d’un dissenyador 
gràfic per a la UdG a càrrec dels pressupostos 2004, 2005 i 2006, d’acord amb el desglossament 
següent:
Aplicació pressupostària: 227.99
Unitat de despesa: 11.01.000
Import de cada anualitat:
Any 2004 (15/05/2004 a 31/12/2004).– import màxim 10.346,77 €
Càlcul 1.591,81 € (import mensual) x 6 mesos i mig (mes d’agost no computa)
Any 2005.– import màxim 17.510 € + ∆ IPC des. 04
Càlcul 1.591,81 € + ∆ IPC des. 04 (import mensual) x 11 mesos (mes d’agost no computa)
Any 2006 (1/01/2006 a 14/05/2006).– import màxim 7.163.15 € +  ∆ IPC des.04 +  ∆  IPC des.05
Càlcul: (1.591,81 € +∆ IPC des.04 (import de l’any 2005)) + ∆ IPC des.05 (import mensual) x 4 
mesos i mig
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CP2/04, 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

n   COMISSIÓ D’ECONOMIA I PRESSUPOST

EP11/03, d’1 de setembre de 2003

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 
i 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 i comunicar-ho als interessats.

–  Elevar al Ple del Consell Social, amb l’informe favorable, el cofinançament, per un      import de 
17.351 € corresponent al 25% del cost del projecte del Sistema d’Informació Oficial de la Univer-
sitat (SIOU).

 EP12/03, de 17 d’octubre de 2003

 S’aprova:

–  Concedir un ajut de 900 € per finançar la filmació del vídeo del V Congrés Workshop d’Agents 
Físics WAF’04 de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de l’EPS.
Deixar pendent de concessió la quantitat de 900 €  esperant la justificació del resultat econòmic 
del V Congrés, per, si s’escau, ajudar a corregir la possible desviació pressupostària, fins a l’es-
mentat import de 900 € i comunicar-ho als interessats.

–  Concedir l’exempció de les taxes corresponents a l’ús de l’aulari de les facultats de Lletres i Ci-
ències per dur a terme les activitats següents: Màster en Comunicació i Crítica d’Art i Màster en 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a Professionals de les Humanitats i les Ciències 
Socials.
Recomanar a la Gerència de la Universitat que s’arbitrin les mesures escaients en relació amb el 
tema d’ús d’aulari per part de la Fundació UdG: Innovació i Formació i comunicar-ho als interes-
sats.

EP13/03, de 14 de novembre de 2003

S’aprova:

–  Prèvia informació rebuda per part de la gerència de la Universitat de Girona, no apreciar cap ob-
jecció a que la Universitat de Girona constitueixi una garantia o aval per un import d’1.108.193,70 
€ corresponent a l’anualitat 2003 dels expedients PCT-200200-2003-30, 32 i 33 per ser dipositat 
en una entitat bancària equivalent a l’acompte reemborsable de les esmentades propostes de 
concessió per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCYT).

–  Vist el contingut del Compte General corresponent al tancament de l’exercici pressupostari del 
2002 i escoltades les explicacions del gerent de la Universitat de Girona en relació a l’esmentat 
Compte General, informar favorablement d’aquest document i que s’inclogui en la propera reunió 
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de la Comissió d’Economia i Pressupost i elevar-lo al Ple del Consell Social per a la seva aprovació, 
si escau”.

EP14/03, d’1 de desembre de 2003

S’aprova:

–  Els preus dels programes 2003-2004 (2a convocatòria) de diplomes i cursos de postgrau, d’acord 
amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

–  Concedir  l’exempció de pagament de les taxes corresponents a l’ús de l’aulari de la Facultat de 
Lletres, durant el curs 2003/2004, per part del màster en Tecnologies de la Informació i la Comuni-
cació per a Professionals de les Humanitats i les Ciències de l’Educació.
Recomanar a la Gerència de la Universitat que s’arbitrin les mesures escaients en relació amb el 
tema d’ús d’aulari per part de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
Demanar a la Fundació que, d’acord amb la Gerència de la Universitat, es trobi una solució en 
aquest assumpte, per evitar haver de recórrer constantment a la sol·licitud d’aquest tipus d’exemp-
cions i comunicar-ho als interessats.

–  Elevar a Ple del Consell Social amb l’informe favorable, el compte general de l’exercici 2002 de 
la Universitat de Girona, compost pel balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la 
liquidació del pressupost.

EP1/04, de 27 de gener de 2004

S’aprova:

–  Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 4.600 € a l’Oficina de Relacions Exteri-
ors de la UdG per a l’organització de les jornades d’internacionalització 2003.

–  Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 2.520 € per finançar una part de les 
despeses de les Jornades Aplicades d’Anàlisi Geogràfica i d’Estadística Espacial.

–  Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 4.800 € per finançar una part de les 
despeses del 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

–  Informar favorablement el Ple de  la concessió d’un ajut de 3.500 € per finançar una part de la 
revista del V Fòrum Industrial 2004, organitzat per l’Associació d’Estudiants de l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG.

–  Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 2.000 € per finançar una part de les 
despeses ocasionades per la participació de la competició de vehicles de baix consum entre uni-
versitats a Nogaro (França), projecte Eco Shell Marathon del Grup de Recerca d’Enginyeria de 
Fluids i Transports, del departament d’EMCI de la UdG.

–  Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 3.000 € per a la difusió del díptic que 
finança el Vicerectorat d’Estudiants per impulsar l’Associació Postscriptum d’exestudiants de la 
UdG.
En el cas que el cost de l’esmentada difusió sigui inferior a l’import de l’ajut,  s’autoritza a aplicar 
la diferència a altres despeses de l’Associació ja esmentada, amb la corresponent comunicació al 
Consell Social de la seva última destinació.

–  Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 1.000 € per finançar la construcció d’una 
pàgina web que reculli l’activitat generada pel Comitè Assessor.
L’ajut es transferirà al centre de cost del Servei de Publicacions.

– La proposta de preus de lloguer dels allotjaments d’Argenteria:
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Mentre no es revisin les tarifes d’aplicació per la Universitat amb l’aprovació del pressupost de 
l’exercici 2004, el preu del lloguer setmanal de les places del C/ Argenteria 19, pisos 2 i 4 seran 
les següents:
 Preu   IVA Total

Preu per plaça 45,01 €  7,2 €    52,21 €

Preu per habitació doble 90,02 € 14,40 € 104,42 €

EP2/04, 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

n   COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESSUPOST I PATRIMONI

EPP1nc/04, de 2 de juny de 2004

S’aprova:

–  Informar favorablement el projecte de pressupost 2004 de la UdG presentant pel Consell de Go-
vern de la Universitat i elevar-lo a la sessió plenària del Consell Social, prevista per al dia 3 de juny 
de 2004.

–  La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de l’obra de remodelació del Semi-
nari Menor, fase 1a Fonaments i Estructura cos A de la UdG (CPA 45.21.15 / 45.11.11) (CPV 
45214000-0 / 45214400-4), amb la següent distribució:
Exercici 2004:  300.000,00 €
Exercici 2005:  372.112,52 €

–  La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació del servei de manteniment de jardine-
ria i espais exteriors dels campus Montilivi, Barri Vell i Centre de la UdG (CPA 2002-ES 01.41.12) 
(CPV 77311003-3), amb la següent distribució:
Exercici 2004:  30.050,00 €
Exercici 2005:   66.046,00 €
Exercici 2006:  36.194,00 €

–  La proposta de despesa plurianual relativa a la direcció facultativa d’obra a nivell d’arquitecte i co-
ordinació d’equips d’arquitectura tècnica, seguretat i salut i enginyeria i direcció facultativa a nivell 
d’arquitecte tècnic, seguiment del programa de control de qualitat i coordinació seguretat i salut en 
obra – Cos E de Sant Domènec de la UdG, amb la següent distribució:
Exercici 2004:  31.524,32 €
Exercici 2005:  18.000,00 €

–  La proposta de despesa plurianual relativa a la constitució i manteniment d’una connexió entre el 
Campus del Barri Vell i el Campus de Montilivi de la UdG via GigabitEthernet sobre fibra òptica, 
amb la següent distribució:
Exercici 2004:  10.200,00 €
Exercici 2005:    7.200,00 €
Exercici 2006:    3.000,00 €

–  La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació del servei de manteniment correctiu de 
les instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de gas i de sanejament dels edificis i espais exteriors 
dels Campus Montilivi, Barri Vell i Centre de la UdG (CPA 2002-ES 45.33.20 – 45.33.30 – 45.34.22) 
(CPV 45259000-7), amb la següent distribució:
Exercici 2004:  76.643,00 €
Exercici 2005:             173.285,00 €
Exercici 2006:  93.505,00 €
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–  La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la concertació d’un servei de pre-
venció aliè per a la UdG, amb la següent distribució:
Exercici 2004:  7.583,30 €
Exercici 2005:  5.416,70 €

–  Concedir un ajut de 3.000 € al Vicerectorat d’Estudiants i Relacions Exteriors per finançar una part 
de les despeses de la participació de la UdG en l’edició de l’Euroweek 2004 que es du a terme a 
Kapfenberg (Àustria).

–  Concedir un ajut de 1.000 € a l’Escola Politècnica Superior de la UdG per finançar una part de les 
despeses de la Jornada de Disseny, Innovació i Competivitat del Producte, duta a terme el dia 4 
de març de 2004.

–  Concedir un ajut de 2.000 € a l’Agrupació Rem UdG a través del Servei d’Esports de la UdG, per 
finançar una part de les despeses de la 2a Regata Internacional Universitària a Banyoles. 

–  Concedir un ajut de 2.090 € al Servei d’Esports de la UdG amb destinació finalista de cofinan-
çament del desplaçament de l’equip de futbol de la UdG per participar en el torneig internacional 
universitari que es realitza a LEUVEN (Bèlgica).

–  Concedir un ajut de 1.800 € per finançar una part de les despeses del X Taller de Metodologia 
d’ACEDE.

–  Eximir del pagament del lloguer d’una aula a la Diputació de Girona per a la realització d’un curs 
de biblioteconomia digital.

–  Autoritzar l’exempció del preu per l’expedició del títol de Màster en Relacions de Gènere a Con-
cepción de María Carranza, Enilda Rosible Flores, Ana Francis Góngora, Ana Cecilia Hernández, 
Morena Soledad Herrera, Clelia Jesús López, Xenia Yanira Marroquín, José Alejandro Martínez, 
Carmen Virginia Martínez, Blanca Lorena Mena, María Eugenia Ochoa, Ruth Cecilia Polanco, 
Deisy del Carmen Roque, Reina del Carmen Santos, Helen Van Acker i Maria Margarita Velado, en 
virtut del caràcter de cooperació internacional de l’esmentat programa de postgrau.

–  La concessió d’un import de 7.000 € a l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors per finançar 
parcialment la presència de la UdG en un estand al Saló de l’Ensenyament de 2004.
Amb aquesta concessió queda esgotada la partida consignada en el pressupost del Consell Social 
destinada a “Publicitat i Propaganda: estand de fires”.

–  Els preus proposats pel Consell de Govern de la Universitat de Girona per als diplomes d’especi-
alització, diplomes de postgrau i cursos de postgrau.

EPP2nc/04, de 23 de juny de 2004

S’aprova:

–  La proposta de la despesa plurianual relativa a la contractació de la construcció d’un Centre de 
Recerca de Noves Tecnologies Alimentàries ubicat a Parc Tecnològic de Girona (CPA 45.21.15) 
(CPV 45214400-4), amb la següent distribució:
Exercici 2004:  369.316,00 €
Exercici 2005:             1.200.000,00 €

–  La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la realització de l’obra Construcció 
de l’edifici del Centre d’Informació i Assessorament de l’Estudiant (CIAE) de la UdG, amb la se-
güent distribució:
Exercici 2004:  170.000,00 €
Exercici 2005:  481.731,46 €

–  La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de l’obra del conjunt edificatori de 
recerca i transferència al Parc Científic i Tecnològic de la UdG (CPA 2002-ES 45.21.15) (CPV 
45214000-0/45214400-4), amb la següent distribució:
Exercici 2005:  3.058.060,00 €
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EPP3nc/04, de 30 de juliol de 2004

S’aprova:

–  La proposta de la despesa plurianual relativa al subministrament de publicacions periòdiques 
estrangeres per a la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 22.13.11 / CPV 22212000-9), amb la 
següent distribució:
Exercici 2005:  170.000,00 €
Exercici 2006:                  170.000,00 € + ∆ preu real publicació + fluctuació canvi moneda + ∆ editors

–  La proposta de la despesa plurianual relativa a la contractació del servei de telefonia mòbil per a la 
Universitat de Girona (CPA 2002-ES 64.20.13 / CPV 64212000-5), amb la següent distribució:
Octubre 2004 – setembre 2005 100.000 €
Octubre 2005 – setembre 2006 100.000 €

–  Concedir un ajut de 3.000 € a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació per finançar 
l’aportació compromesa per a la coorganització del IV Congrés sobre la Immigració a Espanya, 
que es durà a terme a Girona del 10 al 13 de novembre d’aquest any.

–  Elevar al Ple, amb l’informe favorable, la proposta d’afegir a la secció de “Tarifes i preus del Pres-
supost de l’any 2004 de la UdG”, a l’apartat de “Tarifes gestió acadèmica”, i en el punt “Expedició 
de títols propis”, el text següent: “Quan l’estudiant aboni per avançat conjuntament amb el preu de 
matrícula les taxes corresponents a l’expedició de títols propis, aquesta serà la corresponent al 
curs en què formalitzi la matrícula, independentment del moment en què es realitzi l’expedició del 
títol”
La liquidació dels títols i certificats pendents, segons relació facilitada per Gerència, a data 14/07/
04, corresponent als imports de l’any acadèmic en què es van produir, atès l’apartat 1, d’aquest 
acord.
Modificar els preus dels estudis propis de la UdG que figuren al Pressupost de 2004 vigent a la 
UdG, atès que es tracta d’un error material.
Estudis propis de la UdG. Curs acadèmic 2004/05          Preu / crèdit
Graduat Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 49,68 €
Graduat Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
(Increment per 2a matrícula) experimentalitat grau 3   12,44 €
Graduat Superior en Gestió Turística     36,93 €
Graduat Superior en Gestió Turística (increment per 2a matrícula)
experimentalitat grau 3       12,44 €
Graduat Superior en Tecnologia Ambiental    22,50 €
Graduat Superior en Tecnologia Ambiental (increment per 2a matrícula)
experimentalitat grau 4       12,77 €
Graduat Superior en Criminologia     15,62 €
Graduat Superior en Criminologia (increment per 2a matricula)
experimentalitat grau 2         9,04 €
Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals    21,50 €
Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals (increment per 2a
matrícula) experimentalitat grau 3       12,44 €

–  Un preu únic de 10,78 euros/crèdit, que correspon a la mitjana dels preus públics establerts.

–  Elevar al Ple del Consell Social, la proposta d’afegir “[...] i per invertir en aquestes empreses” al text 
aprovat en la sessió ordinària del Ple del Consell Social núm. 6/03, de 9 de desembre, que deia 
“S’aprova, autoritzar la constitució d’una societat limitada com a instrument d’inversió per canalit-
zar les ajudes capital-concepte concedides pel CIDEM de la Generalitat de Catalunya”.

–  Donar per rebuda la documentació corresponent al balanç i la liquidació del pressupost de la UdG 
de l’exercici 2003.
Deixar en suspens l’anàlisi i la valoració, fins a disposar de l’informe de l’auditoria a practicar pro-
perament per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
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–  Concedir al Grup de Recerca a la Red Temàtica Nacional de Reproducción Porcina, un ajut eco-
nòmic de 2.250 € en concepte de col·laboració en l’establiment de la Red Temàtica Nacional de 
Reproducción Porcina.
Comunicar el Vicerectorat de Recerca que promogui la concessió d’un ajut econòmica de 2.250 € 
a través de la Fundació: Girona Universitat i Futur, com a conseqüència de l’acord abans esmen-
tat.
  Comunicar aquest acord al responsable de Grup de Recerca a la Red Temàtica Nacional de Re-
producción Porcina.

n   COMISSIÓ DE PROGRAMACIO I GESTIÓ 

PG2/03, de 3 de desembre de 2003

S’aprova:

–  Elevar al Ple, amb l’informe favorable, la proposta del Consell de Govern sobre la creació de l’Ins-
titut de Recerca de Turisme (INSETUR).

–  Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern, la ratificació de l’acord pres en 
el Ple 4/03, de 21 de juliol de 2003, sobre la memòria d’adscripció de l’Escola Superior Università-
ria Formàtic Barna, una vegada sotmesa al període d’informació pública.

PG1/04, 6 de febrer de 2004

S’aprova:

–  L’adhesió de la Universitat de Girona, com a soci fundador, a l’Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores (AEPUM), d’acord amb els estatuts.

–  Elevar al Ple del Consell Social, amb l’informe favorable, la memòria d’implantació per al curs 2004/
2005 i el pla d’estudis corresponents a la Llicenciatura de Criminologia (2n cicle) per tal que es 
pugui sol·licitar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya, l’autorització d’impartir aquest ensenyament.

PG2/04, de 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

n   COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

CU6/03, de 20 d’octubre de 2003

S’aprova:

–  Acceptar la proposta elevada pel Consell de Govern en els temes següents: L’abonament dels 
complements retributius al personal docent i investigador funcionari de la UdG amb trams de 
docència i de recerca consolidats entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2002 i comu-
nicar-ho als interessats.

–  Elevar al Ple del Consell Social, amb l’informe favorable, el Protocol d’actuació per a la compra 
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d’obra artística a la UdG, per conformar el Fons d’Art de la UdG, condicionat a modificar la re-
dacció del pont destinat a “Finançament i aspectes jurídics” en el sentit d’incloure un paràgraf en 
el qual s’indiqui que la partida destinada pel Consell Social a l’afecte estarà condicionada a les 
disponibilitats pressupostàries de cada exercici i quedarà inclosa, si s’escau, al pressupost que 
anualment aprova el plenari.

CU7/03, d’1 de desembre de 2003

S’aprova:

–  La modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de 
Govern:

Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball:

  RLT vigent

Canvis
proposatsUnitat

orgànica
Nom

de la plaça
Grup CD Provisió Horari

Gabinet de 
Rectorat

Cap del 
Gabinet de 

Rectorat
A 27 Lliure E

Cap de l’Àrea
de Comunicació

i Relacions Exteriors

Personal Eventual. 

Gerència

Adjunt a 
Gerència

A 28a Lliure E
Cap de l’Àrea 
Acadèmica

Personal Eventual. 

Vicegerent 
d’economia

A 28a Lliure E
Cap de l’Àrea 

d’Economia i Recursos

Personal Eventual. 

Vicegerent 
d’organització

A 28a Lliure E
Cap de l’Àrea de 

Personal i Organització

Personal Eventual. 

Secció de 
Programació 
Acadèmica

Cap de la 
Secció

B 24 Concurs P
 S’integra la secció

al Gabinet
de Planificació 

i Avaluació

Administratiu C 14 Concurs P

Administratiu C 14 Concurs P

Que el gerent presenti un document en el qual quedi reflectit amb tot detall el major cost per a la 
Universitat, com a conseqüència d’aquesta modificació.
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CU1/04, de 6 de febrer de 2004

S’aprova:

–  Informar favorablement el Ple sobre la proposta del rector de nomenament del Sr. Joan Miró, com 
a síndic de la Universitat de Girona, un cop escoltat el Consell de Govern, d’acord amb l’article 
106.1 dels Estatuts de la UdG.
Tal com preveuen els Estatuts de la UdG, cal conèixer les condicions del contracte amb el nou 
síndic, abans del seu nomenament.

CU2/04, de 10 de març de 2004

S’aprova:

–  El complement de productivitat es fa efectiu durant el primer trimestre de cada any i té com a fina-
litat premiar l’especial dedicació, la iniciativa i la competència del personal de la Universitat durant 
l’any immediatament anterior.
S’aplica al personal funcionari, en queden exclosos el gerent i el personal eventual i tampoc no hi 
tenen dret els treballadors amb contractacions laborals temporals, els PTS, els PQS ni els inves-
tigadors.
L’import individual que es liquidarà per a l’exercici 2003 és de 292,56 €, retribuint-se proporcional-
ment al període d’activitat i a la jornada del perceptor.
Per tenir dret a la percepció d’aquest complement es requereix un període mínim de quatre mesos 
d’antiguitat com a personal de la UdG i que no hi hagi un informe negatiu del responsable de la 
unitat administrativa que correspongui.

– L’atorgament de mèrits docents corresponents a l’any 2003.
Els efectes econòmics seran a partir de l’1 de gener de 2004.

CU3/04, 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

CU1nc/04, de 14 de juliol de 2004

S’aprova:

–  Que el president del Consell Social elevi al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació les següents propostes de candidatures per a l’obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives 
a la qualitat docent universitària per a la Universitat de Girona:
Candidats col·lectius: El projecte ACME del Departament d’Informàtica Aplicada. Universitat de 
Girona.
Candidats individuals: Sr. Josep Olivet de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Girona.

–  La distribució de les 21 beques de col·laboració per al curs 2004-2005, per la iniciació en tasques 
de recerca dels alumnes de darrer curs de segon cicle.

Biología: 2

Ciències Ambientals: 1

Didàctiques específiques: 1

Dret privat: 1

Dret públic: 1
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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

Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte: 1

Pedagogia: 1

Psicologia: 1

Química: 1

Comunicar-ho al Ministeri d’Educació i Ciència.

n   COMISSIÓ DE CONTROL DE COMPTES

CC1/04, de 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

n   COMISSIÓ REGLAMENTÀRIA

R1/04, de 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

n   COMISSIÓ ASSESSORA DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

3/03, de 21 de novembre de 2003

– Sense acords

1/04, de 16 d’abril de 2004

El dia 16 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.

n   COMISSIÓ PERMANENT

P4/03, de 23 d’octubre de 2003

– Sense acords.

P5/03, de 4 de desembre de 2003

– Sense acords.
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P1/04, d’11 de febrer de 2004

– Sense acords.

P2/04, de 16 d’abril de 2004

– Sense acords.

P3/04, de 20 d’abril de 2004

El dia 20 d’abril es reuneix en sessió extraordinària per última vegada, s’aprova l’acta.
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   5. PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL 

PRESSUPOST DE DESPESES 2003 DEL CONSELL SOCIAL DE LA UdG

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL  123.697,37
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 69.348,31 
 FUNCIONARIS 29.583,30 
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 860,49 
ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES  23.905,27 
 SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR   

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS  176.095,33
ARTICLE 20 ARRENDAMENT I CANONS 2.500,00 
ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 150,00 
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 
 Material oficina 1.500,00 
 Comunicacions 4.000,00 
 Transports 1.350,00 
 Premsa, revista, llibres i altres publicacions 10.350,00 
 Publicitat i Propaganda (promoció i estand fires) 12.020,00 
 Primes d’assegurances 3.378,00 
 Atencions protocol·làries 12.000,00 
 Despeses per realització de seminaris, cursos 500,00 
 Altres treballs:
 Distinció Consell Social 1.500,00 
 Distinció Innovació docent 6.000,00 
 IV Premis Consell Social 15.300,00 

Inversions reals
16%

Personal
29%

Béns i Serveis
41%

Transferències
corrents

14%
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 Auditoria UdG 30.000,00 
ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI   
 Dietes 800,00 
 Locomoció 800,00 
 Altres Indemnitzacions 25.747,33 
 Assistències Consell Social 48.200,00 

CAPÍTOL 4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  61.656,00
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE   
 Altres transferències (5% ajuts) 21.456,00  
 Fundació Parc Científic i Tecnològic 30.000,00 
 Premis extraordinaris 6.600,00 
 Servei de Llengües (Escola Estiu Idiomes) 3.600,00 

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS  67.673,94
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 
 OPERATIU DELS SERVEIS   
 Mobiliari i equipaments:
 Nevera 450,00
 Decoració nova seu 1.500,00  
 Retolació nova seu 558,59 
 Mobles 65.165,35

TOTAL PRESSUPOST 2003  429.122,64
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PRESSUPOST DE DESPESES 2004 DEL CONSELL SOCIAL DE LA UdG

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL  145.094,00
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 83.160,00 
ARTICLE 12 FUNCIONARIS 31.070,00 
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT (Productivitat) 860,00 
ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES 30.004,00 
 SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS  210.555,09
ARTICLE 20 ARRENDAMENT I CANONS 1.121,30 
 Fotocopiadora 145,42 x 3 436,29
 Ordinadors (Pla Renove) 685,01
ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I  1.656,20 1.656,20 
 CONSERVACIÓ    
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I   144.230,26 
 ALTRES     
 Material oficina 2.400,00    
 Premsa, revistes, llibres i altres public.:  
 Subscripció diaris 893,65    
 Memòria, textos escollits, tríptics 4.650,00  
 Comunicacions 4.060,00    
 Primes d’assegurances  3.410,00    
 Atencions protocol·làries 12.000,00    
 Publicitat i Propaganda:estand fires 7.000,00  

Personal
33,15%

Inversions reals
5,48%

Transferències
corrents
13,26%

Béns i Serveis
48,11%
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 Reunions i Conferències: Fòrum 12.000,00  
 Activitats culturals i esportives: V Premis  
 Consell Social 16.830,00    
 Altres despeses diverses:
 Distinció Consell Social 1.500,00  
 Distinció Innovació Docent 6.000,00  
 Auditoria UdG 30.000,00  
 Jornada Consells Socials 1.800,00  
 Altres activitats 13.444,88  
 Neteja 14.159,28  
 Estudis i treballs tècnics 3.000,00  
 Altres treballs 2.500,00  
 Dotació pendent d’aplicació 8.582,45  
ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL   63.547,33 
 SERVEI     
 Dietes 900,00  
 Locomoció 900,00  
 Altres Indemnitzacions 25.747,33  
 Assistències Consell Social 36.000,00  

CAPÍTOL 4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS   58.056,00
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE   58.056,00 
 ÀNIM DE LUCRE    
 Fundació Parc Científic i Tecnològic UdG 30.000,00  
 Premis extraordinaris 6.600,00  
 Altres transferències (5% ajuts) 21.456,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS    24.000,00
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL   24.000,00 
 FUNCIONAMENT OPERATIU DELS   
 SERVEIS   
 Fons d’Art i altres 24.000,00  

TOTAL PRESSUPOST 2004   437.705,09
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   6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2003 DEL CONSELL SOCIAL 

CAPÍTOL I. DESPESES PERSONAL  123.697,37 123.697,37

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS   187.530,63
 Arrendament i canons 
  Fotocopiadora 1.912,34 
  Ordinadors (Pla Renove) 685,01
 Reparacions, manteniment i conservació 846,82 
 Material, subministraments i altres  
  Material oficina 3.800,68 
  Premsa, revistes, llibres i altres public. , 
  subscrip 812,41 
  Memòria, textos escollits, tríptics 6.267,65 
  Comunicacions 3.410,40 
  Primes d’assegurances 2.395,18 
  Atencions protocol·làries 13.379,24 
  Publicitat i propaganda 3.000,00 
  Reunions i conferències: Fòrum 0,00 
  Activitats culturals i esportives:  
  V premis CS 15.300,00 
  Altres despeses:  
  Distinció Consell Social 0,00 
  Distinció innovació docent 0,00 
  Auditoria UdG 30.000,00 

123.697,37

187.530,63

69.367,14

7.002,69
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI
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   Beques Sòcrates 0,00 
   Jornada Consells Socials 0,00 
   Altres activitats 0,00 
   Neteja  10.140,20 
   Estudis i treballs tècnics 36,00 
   Altres treballs 5.138,03 
   Dotació pendent d’aplicació 0,00 
   Ajuts  27.256,06 
 Indemnitzacions per raons del servei  
  Dietes 375,77 
  Locomoció 661,01 
  Altres indemnitzacions 25.242,48 
  Assistències consell social 36.871,35 

CAPÍTOL IV. TRANSFERENCIES CORRENTS  69.367,14
 A famílies i institucions sense ànim de lucre  
  Fundació Parc 30.000,00 
  Premis extraordinaris 3.949,87 
  Altres transferències 5% 35.417,27 

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS  7.002,69
 Fons art i altres 7.002,69 

TOTAL   387.597,83
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   7. ASSUMPTES DE RELLEVÀNCIA ESPECIAL: CURS 2003-2004

DISCURS DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL A L’ACTE D’INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADÈMIC 2003-2004 [22 D’OCTUBRE DE 2003]

Excel·lentíssim i Magnífic Rector, Il·lustríssim Director General d’Universitats, Dra. Congost, autori-
tats, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors,

És un plaer i alhora una gran responsabilitat el fet de poder dirigir-los avui unes paraules.

Crec que tots plegats ens hem de felicitar d’estar una vegada més, aquí, en aquest magnífic marc 
de l’església de Sant Domènec, per la inauguració del curs acadèmic de la nostra universitat, que 
sembla que era ahir que naixia i en canvi ja té molts anys de vida, de vida plena, d’energia i força que 
l’han portat a ser una universitat amb estil propi i identitat ferma.

El darrer curs ha estat un curs de canvis, de claustres, de nova llei, d’estatuts nous, d’incorporacions. 
També en el Consell Social; canvi de president, de secretari, inauguració nova seu.

I també han tingut lloc altres fets, com ara:
– Reunió de presidents de consells socials
– Compareixença al Parlament
– Màxima distinció al Sr. Casademont
– Presentació de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics
– Associació d’ex-estudiants, a la qual dono la més cordial benvinguda

El Consell està funcionant bé, en la línia del seu programa i col·laborant en tot el que ha estat al nos-
tre abast per fer créixer i consolidar la UdG, objectiu primer. I sens dubte, amb voluntat de treballar a 
fons en molts altres punts, però d’una manera especial per incrementar la participació de la societat 
civil en la Universitat, per a la seva projecció i per potenciar el Consell com a fòrum de debat i de 
propostes.

Però no sóc aquí només per passar comptes, encara que sigui breument, sinó que penso que hauria 
d’aprofitar-ho per parlar de l’acte, del fet que ens porta avui aquí, que no és altre que el de la inau-
guració de curs.
  
Començo dient que m’agradaria, si els he de ser franc, que els discursos que fem en dates as-
senyalades com aquesta, es poguessin titular. En diria avui “De la importància de celebrar la lliçó 
inaugural”.

Per entendre’ns: la inauguració d’un curs té, com a fonament, la lliçó –la primera– que s’hi imparteix. 
Ja sé que, a hores d’ara, les lliçons de veritat fa dies que estan en marxa. Però encara és una raó de 
més per aturar-nos a calibrar la transcendència de la primera, de la que simbolitza la resta i és l’esca 
de totes les que han de venir.

Inaugurem el curs, doncs. En realitat, estem tornant –cada any– als orígens primers de la institució 
universitària, que no són altres que la transmissió del saber, la docència.

Inaugurem el curs i el que fem de debò –diluït a vegades entre la força de la reivindicació i la tebior 
del compromís -és pensar que tot el curs, sencer, de dalt a baix, ens arriba ordenat i precís gràcies 
al lligam que mantenim amb el contacte directe entre qui ensenya i qui aprèn, entre el professor i 
l’estudiant. Una obvietat com aquesta, si m’ho permeten, ens hauria de fer pensar.
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La Universitat de Girona, després de la frontera (cada vegada menys definida) de l’estiu, comença 
un nou curs amb actius notables i amb notables expectatives.

Tenim al davant un dels anys més crucials, on s’hauran de definir les línies mestres i els detalls 
concrets de Pla Estratègic, on s’haurà de desplegar els Estatuts, on s’haurà d’incidir amb rotunditat 
en la convergència amb Europa, on s’haurà de veure fruits ja madurs del Parc Científic i Tecnològic, 
on s’haurà de plantejar solucions a les titulacions amb dèficits estructurals o conjunturals, on caldrà 
donar l’empenta definitiva a projectes pendents i a compromisos amb la societat, i un llarg etcètera.

Però aquest curs, no ho oblidem, el comencen ara, de manera oficial, en aquesta aula magna, amb 
una lliçó amb una senzilla i transcendent lliçó.

No parlo en concret, és clar, de l’aportació de la doctora Congost, sinó de tot el que ella, avui, exem-
plifica una lliçó que ens recorda un dels objectius clars de la universitat, una lliçó que forma part de 
la cadena de totes les altres primeres lliçons amb què hem inaugurat cada un dels cursos, des del 
1992, una lliçó que ens aboca a noves lliçons i a la voluntat de romandre al servei d’una societat 
millor, més equilibrada, més justa, més sàvia.

És evident que els reptes que he apuntat (i molts més que em deixo) faran canviar les percepcions 
que en tenim. És evident que estem abocats a noves tecnologies i a noves maneres d’entendre l’en-
senyament, amb la necessitat de fonamentar la docència amb una recerca de qualitat per no caure 
en l’abisme de les universitats que no seran capdavanteres en les noves polítiques educatives.

Però comencem amb una lliçó. Comencem amb la paraula emesa i amb la paraula rebuda. Entremig, 
un discurs que es propaga i es concep com a propi, fruit de la reflexió, que du a la confirmació del 
que ja intuíem o a la crítica del  que no compartim. És l’essència mateixa de la nostra responsabilitat 
com a universitaris. Per això, aquell títol del començament: “De la importància de celebrar la lliçó 
inaugural”.

Poca cosa més he d’afegir-hi, Celebrem-la, Festegem-la. Fenm córrer que un nou curs ja ha comen-
çat i alegrem-nos-en.

Moltes gràcies i un bon curs 2003-2004 per a tothom.

Salvador Carrera
President del Consell Social
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DISCURS DE L’ACTE DE  PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT DEL
CONSELL SOCIAL [28 DE MAIG DE 2004]

Honorable Sr. Carles Solà, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
Excm. i Magnífic Sr. Joan Batlle, rector de la Universitat de Girona.
Senyores i senyors,

En aquest acte de presa de possessió del càrrec de president del Consell Social de la Universitat de 
Girona, voldria expressar un doble agraïment i un prec.

Vull expressar el meu agraïment a les persones que van pensar en mi per ocupar aquest càrrec. 
Espero que no s’hagin de penedir de la seva proposta i de la meva gosadia en acceptar-lo.
A la gent de la comunitat universitària, als membres de l’anterior Consell Social i al personal del Con-
sell Social, que he tingut ocasió de conèixer aquests darrers dies, els agraeixo la seva respectuosa 
acollida. I, vull donar les gràcies d’una manera especial a l’anterior president, el Sr. Salvador Carrera, 
per la seva lleial col·laboració i els seus savis consells, que espero continuar rebent.

A tots els companys que avui s’incorporen amb mi al Consell els demano que siguin conscients de 
la importància de representar la societat gironina en aquest òrgan i li dediquin el seu temps i el seu 
esforç amb generositat, amb estima i amb seriositat, per tal d’aconseguir que en aquesta nova etapa 
ens fem mereixedors del mateix reconeixement que ha tingut fins ara el Consell Social.

Definir ara les propostes concretes del meu, més ben dit, del nostre pla d’actuació seria una teme-
ritat. Feu-nos confiança de moment. Us puc assegurar que intentarem complir els objectius que la 
llei posa als consells socials en les seves funcions de programació i gestió, en les funcions econò-
miques, pressupostàries i patrimonials i en les funcions respecte a la comunitat universitària. He 
intentat copsar l’opinió que la gent té del Consell i endevino dues posicions no necessàriament opo-
sades: la de control i la de col·laboració amb el Rectorat i el seu equip, amb l’equip de govern i amb 
el Claustre de la Universitat. Si són aquestes, faré la primera per obligació i la segona per devoció.

Però em comprometo a no deixar cap de les meves conviccions a la porta del Consell o de la Uni-
versitat i lluitaré per una universitat arrelada a les comarques de Girona i al servei d’aquesta societat 
que nosaltres humilment aspirem a representar.

En aquest sentit, crec que la universitat ha d’aspirar constantment a no ser una torre d’ivori que es 
perpetua estèrilment, ha de plantejar-se les necessitats d’una societat tan canviant i dinàmica com 
és la societat gironina de principis del segle XXI i ha d’oferir-li solucions. El diner públic, sempre 
insuficient d’acord, que s’inverteix en aquest formidable conjunt de persones que estudia i investiga 
ho justifica i ens obliga a ser exigents amb la Universitat de Girona.    

Gràcies per la vostra assistència, per haver-me escoltat i, sobretot, per ajudar-nos des d’ara en la 
nostra feina. Per endavant, moltes gràcies. 

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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5a EDICIÓ PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A 
TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT [18 DE JUNY DE 
2004]

PARLAMENT DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL A L’ACTE DE LLIURAMENT DELS PRE-
MIS CONSELL SOCIAL A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT

Excm. i Mgfc. Rector, il·lustres companys de taula, concursants, pares, professors.

Permeteu que en nom d’un tot just estrenat Consell Social us doni en poques paraules la nostra 
benvinguda a aquest acte de lliurament dels nostres premis en la cinquena edició.

És una satisfacció personal que aquest sigui el primer acte al qual assisteixo com a president del 
Consell Social pel que significa d’obertura de la nostra institució cap als futurs estudiants universi-
taris.

Voldria agrair la seva feina a tots els que s’han esforçat en la preparació dels premis i en l’organitza-
ció d’aquest acte i sobretot als membres del jurat, que s’han llegit, han qualificat i han triat els treballs 
dignes de ser premiats.

Finalment voldria felicitar tots els que heu presentat treballs a aquests premis i a tots els seus pro-
fessors, que han esperonat els alumnes a fer recerca. Naturalment els guanyadors es mereixen una 
felicitació especial, però no només ells. Tots els concursants han de sentir-se satisfets per l’esforç 
que hi han dedicat, ja que el millor premi que sempre podem tenir és saber que un ha fet allò que 
calia fer.
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L’ÀMBIT DE TECNOLOGIA, CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT 
 

n   Premiats

NOM I COGNOMS: Alba Fageda Puigvert
NOM DEL TREBALL: Una solució eterna per a un problema temporal. Estudi estadístic del suïcidi a 
Olot i la comarca de la Garrotxa des l’any 1936 fins el 2003
INSTITUT: IES LA GARROTXA
POBLACIÓ: OLOT

NOM I COGNOMS: Anna Reig Garcia
NOM DEL TREBALL: Les esponges tenen propietats anticancerígenes
INSTITUT: ESCORIAL
POBLACIÓ: Vic

NOM I COGNOMS: Albert Generó Prat, Oleguer Roca Piella
NOM DEL TREBALL: Creació d’un videojoc
INSTITUT: IES ANTONI POUS I ARGILA
POBLACIÓ: MANLLEU

NOM I COGNOMS: Ester Suriñach Peralbo
NOM DEL TREBALL: La tècnica del compostatge. Estudi dels diferents paràmetres del procés
INSTITUT: IES CIRVIANUM DE TORELLÓ
POBLACIÓ: Torelló

n   Finalistes

NOM I COGNOMS: Helena Sofia Ayuso Thorell
NOM DEL TREBALL: Desenvolupament embrionari del pollet
INSTITUT: MONTESSORI-PALAU
POBLACIÓ: GIRONA

NOM I COGNOMS: Gemma Forest Feliu
NOM DEL TREBALL: Jeroni Martorell I Terrats, arquitecte
INSTITUT: ESCOLA PIA DE CALELLA
POBLACIÓ: CALELLA

NOM I COGNOMS: Josep Maria Bastons Álvarez
NOM DEL TREBALL: Efecte de la tiroxina en el desenvolupament embrionari dels amfibis
INSTITUT: BELL-LLOC DEL PLA
POBLACIÓ: GIRONA

NOM I COGNOMS: Sandra Delgà Castaño
NOM DEL TREBALL: Disseny, instal·lacions i automatització d’un pàrking
INSTITUT: IES LA GARROTXA
POBLACIÓ: OLOT

NOM I COGNOMS: Mireia Vilà Boada
NOM DEL TREBALL: El nostre DNA és el nostre DNI
INSTITUT: IES MONTILIVI
POBLACIÓ: GIRONA
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NOM I COGNOMS: Joan Soler Tubert
NOM DEL TREBALL: Projecte d’un parc eòlic Estudi d’implantació d’un parc eòlic a Catalunya. 
INSTITUT: NOSTRA SENYORA DEL CARME
POBLACIÓ: RIPOLL

NOM I COGNOMS: Maria Iglesias González
NOM DEL TREBALL: Estudi Epidemiològic de la Psiquiatria Infantil. C.S.M.I.J. 2003
INSTITUT: MONTESSORI-PALAU
POBLACIÓ: GIRONA

NOM I COGNOMS: Cristina Ricart Hernández
NOM DEL TREBALL: Estudi dels efectes de la pluja àcida sobre les plantes
INSTITUT: MONTESSORI-PALAU
POBLACIÓ: GIRONA
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PREMIS DE RECERCA EN HUMANITATS, ART I CIÈNCIES SOCIALS 

n   Premiats

NOM I COGNOMS: Teresa de la Torre Úbeda
NOM DEL TREBALL: Fem dues ‘os’ a Girona? Anàlisi acústica dels fonemes mitjans labials del parlar 
gironí
INSTITUT: IES JAUME VICENS VIVES
POBLACIÓ: GIRONA

NOM I COGNOMS: Marc Campdelacreu Rodriguez
NOM DEL TREBALL: La guerra a l’Iraq: diferents visions d’un mateix conflicte
INSTITUT: IES CAP NORFEU
POBLACIÓ: ROSES

NOM I COGNOMS: Dolors Rus Pujol
NOM DEL TREBALL: La traducció dels noms propis en “El Senyor dels Anells”
INSTITUT: LES ALZINES
POBLACIÓ: GIRONA

NOM I COGNOMS: Marc Costa Sitjà
NOM DEL TREBALL: Torre Simon. Història i Arquitectura d’una joia Modernista en el poble de Tona
INSTITUT: COL·LEGI DE SANT MIQUEL DELS SANTS
POBLACIÓ: Vic

n   Finalistes

NOM I COGNOMS: Martina Estañol Vicens
NOM DEL TREBALL: La malaltia d’Alzheimer i les teràpies d’estimulació cognitiva
INSTITUT: IES SANT ELM
POBLACIÓ: SANT FELIU DE GUÍXOLS

NOM I COGNOMS: Laura Pous Trull
NOM DEL TREBALL: L’atenció a la diversitat de l’escola rural
INSTITUT: IES DE LA JONQUERA
POBLACIÓ: LA JONQUERA

NOM I COGNOMS: Norma Levrero Subirana
NOM DEL TREBALL: TROM.  Com i perquè evitem la mort
INSTITUT: ESCOLA CERVETÓ
POBLACIÓ: Granollers

NOM I COGNOMS: Núria Portabella Vilardell
NOM DEL TREBALL: Estudi evolutiu del nombre de masos actius de Vic des del 1960
INSTITUT: ESCORIAL
POBLACIÓ: Vic

NOM I COGNOMS: Silvia Cortada Antona
NOM DEL TREBALL: El Caçador; Orió.  Estudi de la constel·lació
INSTITUT: IES RAMON MUNTANER
POBLACIÓ: FIGUERES
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NOM I COGNOMS: Jordi Bosch Alay
NOM DEL TREBALL: El metro de Barcelona. Anàlisi del transport suburbà d’una gran ciutat
INSTITUT: IES JOSEP BRUGULAT
POBLACIÓ: BANYOLES

NOM I COGNOMS: Míriam Ballesteros Sels
NOM DEL TREBALL: Vilamalla: de poble rural a industrial
INSTITUT: IES ALEXANDRE DEULOFEU
POBLACIÓ: FIGUERES

NOM I COGNOMS: Cristina Luengo Maravert
NOM DEL TREBALL: J.R.R. Tolkien: la creació d’un univers
INSTITUT: IES DE LLANÇÀ
POBLACIÓ: LLANÇÀ
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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 se-
güents amb la finalitat de contribuir a la projecció social de la Universitat.

El president assisteix a les reunions següents:

CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA

El Consell Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan de coordinació del sistema universitari de 
Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d’universitats.

– 26 de setembre de 2003, Junta Permanent.
– 3 de desembre de 2003, Ple de la Junta.
– 20 de febrer de 2004, Ple de la Junta i Conferència General.
– 14 de maig de 2004, Junta Permanent.
– 9 de juny de 2004, Junta Permanent i Conferència General.

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI A CATALUNYA

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya té com a objectiu avaluar, acre-
ditar i certificar la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’ensenyament superior de 
Catalunya.

En formen part els presidents dels consells socials de les universitats públiques, entre altres.
– 25 de febrer de 2004, Consell de Direcció.
– 29 de juny de 2004, Consell de Direcció.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ

– 15 de setembre de 2003, Junta Rectora.
– 2 d’octubre de 2003, Patronat.
– 2 de desembre de 2003, Junta Rectora.
– 25 de febrer de 2004, Junta Rectora.
– 21 de juny de 2004, Patronat.

FUNDACIÓ DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UDG:

– 23 de setembre de 2003, Junta Rectora.
– 10 de desembre de 2003, Junta Rectora.
– 18 de febrer de 2004, Junta Rectora.
– 3 de març de 2004, Patronat.
– 21 d’abril de 2004, Junta Rectora.
– 11 de juny de 2004, Patronat.
– 28 de juliol de 2004, Junta Rectora.
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ALTRES ACTES

2003

–  8 de setembre, acte de lliurament de diplomes de reconeixement a les persones que han partici-
pat en els programes d’alfabetització, iniciació a la informàtica i llengua oral, presidit pel Sr. Jordi 
Pujol.

–  17 de setembre, Congrés de Robòtica.
–  18 de setembre, presentació dels llibres “Els arxius, entre la memòria històrica i la societat del 

coneixement”.
–  19 de setembre, Jornada de Treball de L’Àrea Europea i l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

Construint l’Europa del coneixement des de Catalunya.
–  24 de setembre, signatura del conveni Excel·lent Center.
–  25 de setembre, acte d’inauguració oficial del curs acadèmic 2003-2004. Acte presidit pel Sr. Jordi 

Pujol.
– 7 d’octubre, signatura del conveni entre la UdG i la Cambra de Comerç per a la promoció de les 
relacions universitat-empresa.
– 7 d’octubre, acte acadèmic d’inauguració de curs de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials a càrrec del Fòrum Universal de les Cultures 2004 de Barcelona.
– 16 d’octubre, presentació de l’estudi Girona 2010.
– 17 d’octubre, Taula rodona “La Universitat de Girona: projecció i futur”, del Consell d’Universitats 
de CiU.
– 22 d’octubre, acte d’inauguració de curs de la UdG.
– 26 de novembre, inauguració del curs acadèmic de la Fundació UdG. Innovació i Formació.
– 10 de desembre, acte de graduació del curs de la Facultat de Dret.
– 12 de desembre, jornada d’estudi “El nou marc legal d’estrangeria a Espanya”.

2004

–  21 de gener, cloenda de la Jornada de Pimec-Sefes “La Xina, un mercat prioritari per a les Pi-
mes”.

–  22 de gener, acte de nomenament de la Sra. Pia Bosch, delegada del Govern de la Generalitat de 
Girona.

– 23 de gener, visita del president del Consell Social de la Universitat de Mallorca.
–  23 de febrer, acte i homenatge “De la constitució del 31 a la del 78: la lluita antifranquista per a la 

recuperació de la democràcia”.
– 4 de març, debat sobre la Jornada d’internacionalització, a la Facultat de Dret.
– 4 de març, cloenda de la Jornada de Disseny, Innovació i Competitivitat del Produte.
– 25 de març, visita al Saló de l’Ensenyament.
– 26 de març, acte de lliurament dels premis extraordinaris de les titulacions de l’EPS de la UdG.
– 2 d’abril, 4a Nit de la Comunicació.
– 22 d’abril, Fòrum Industrial 2004.
– 23 d’abril, inauguració de la 2a fase de la Biblioteca.
– 7 de maig, reunió del Ple del Patronat de l’EPS.
– 28 de maig, acte de presa de possessió del president del Consell Social.
–  2 de juny, conferència inaugural a càrrec del director general del Parc Científic i Tecnològic i els 

arquitectes del projecte guanyador dels centres d’empreses del Parc.
– 4 de juny, sopar de la IV Nit de l’Empresari de les Comarques Gironines.
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– 8 de juny, Fòrum Pimec-Sefes 2004 Formació i Ocupació.
– 18 de juny, acte dels premis Consell Social a treballs de recerca de Batxillerat.
–  9 de juliol, acte de lliurament al premi amb el millor projecte d’empresa dels alumnes de la promo-

ció 2001-2003.
– 19 de juliol, acte de col·locació de la primera pedra de la Biblioteca del Barri Vell.
– 20 de juliol, signatura del conveni per a la creació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona.

TROBADES DE PRESIDENTS DELS CONSELLS SOCIALS DE LES UNIVERSITATS PÚBLI-
QUES CATALANES

Periòdicament, i de manera rotativa, es convoquen trobades de presidents dels consells socials amb 
l’assistència del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

El dia 20 de juliol va tenir lloc una trobada de presidents i secretaris de consells a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
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