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   1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT

Una altra vegada tenim la satisfacció de presentar-vos la memòria del Consell Social de la Universitat 
de Girona del curs 2004 – 2005. Pensem que retre comptes de la nostra actuació és un deure i el 
complim gustosament.

Durant aquest curs 2004-2005, que mentalment tenim ja arxivat, hem continuat fent la feina més 
important que és la que ens marca la legislació, la de col·laborar amb el Rectorat, l’equip i el Consell 
de Govern en la programació i la gestió universitària i supervisar la gestió econòmica i de personal 
de la Universitat. En aquesta memòria hi trobareu detallats els acords de les tres comissions del 
Consell.

Hi ha uns quants fets, però, que voldria remarcar. En primer lloc, la convocatòria pública d’ajuts per a 
la comunitat universitària amb la intenció que tothom hi pugui accedir en les mateixes condicions, tot 
i que la concessió a uns aspirants i la denegació a altres pugui ser titllada de poc objectives.

En segon lloc, un altre fet destacable ha estat la convocatòria conjunta amb la demarcació de Girona 
del Col·legi d’Arquitectes dels premis per a estudiants de batxillerat en un exemple que demostra la 
voluntat del Consell Social de col·laborar amb els diferents sectors de la societat gironina.

En l’àmbit acadèmic, el fet més destacable d’aquest curs ha estat la concessió per part del 
Departament d’Universitats, de la possibilitat d’oferir els estudis d’Arquitectura a la nostra institució. 
És un pas més de tants que s’han fet perquè la UdG sigui ben útil a l’entorn on neix i creix i esperem 
que no sigui el darrer.

A l’entorn de la Universitat, potser el més important és que el Parc Científi c i Tecnològic continua 
el seu camí per esdevenir una eina fonamental en la relació amb el món empresarial com a seu de 
futurs instituts de recerca, de grups d’investigació interns i d’empreses i institucions externes.

El curs 2004-2005 es va acabar amb una perspectiva de canvis tant al Consell Social com a la 
Universitat; aquesta perspectiva es convertiria en realitat i els canvis els hem de considerar ben 
normals i un exemple de la vitalitat de la institució. 

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 8 d’octubre de 2004 pren possessió la senyora Montse Cosgaya , en substitució del senyor 
Santiago Cots.
El dia 30 de novembre de 2004 pren possessió el senyor Lluís Busquet, en substitució del senyor 
Salvador Carrera.
El dia 8 de febrer de 2005 pren possessió el senyor Albert Lladó, en susbtitució de la senyora Montse 
Cosgaya.
El dia 4 de març de 2005 pren possessió el senyor Jordi Figueras com a representant dels antics 
alumnes de la UdG.
El dia 21 d’abril de 2005 pren possessió el senyor Gerard Masferrer, en substitució del senyor Bernat 
Fons.
El dia 19 de juliol de 2005 pren possessió el senyor Santiago Cots, en substitució del senyor Albert 
Lladó.

COMPOSICIÓ A AGOST DEL 2005

President Albert Bou Vilanova

Representants de la societat catalana

Govern de la Generalitat Miquel Matas Noguera
  Pepita Perich Pujol

Parlament de Catalunya Lluís Busquet Ruhí
  Joan Carles Girauta Vidal

Organitzacions sindicals Dolors Bassa Coll

Organitzacions empresarials vacant

Ens locals Manel Serra Pardàs

Antic alumne Jordi Figueras Bosch

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 Gerard Masferrer Marfi l

Representant del PAS Santiago Cots Serrano

Secretari Enric Viver Mèlich
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   3. EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL

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
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni

President: Manel Serra

 Lluís Busquet
 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

 Dolors Bassa
 Jordi Figueras
 Santiago 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 
fi nançament, 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 
pressupost.

–  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 
conformitat 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 insufi cient 
o no ampliable. L’acord n’ha d’establir el fi nançament.

–  Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d’especialització, 
amb llurs possibles exempcions i bonifi cacions, 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 viablitat econòmica i 
social de la universitat, en col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, i partaicipar–hi.

–  Aprovar la constitució, la modifi cció i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el 
desenvolupament de les fi nalitats 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 respresentatives.
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LA COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Funcions delegades:

–  Acordar, si s’escau, dins dels límits que fi xi 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 
modifi cacions i la despesa que comporten.

–  Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un complement específi c amb l’import del 
dit complement, i fi xar la quantia total destinada a l’assignació del complement de productivitat i les 
gratifi cacions 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 
beques, d’ajuts i de crèdits per a l’estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat amb càrrec 
als seus pressupostos, d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

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

–  Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la fi nalitat 
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 universitària 
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.

interior04-05_marro.indd 31/05/2006, 8:4812
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   4. ELS PRINCIPALS ACORDS. CURS 2004-2005 

EL PLE

n Ple núm. 3nc/04, de 30 de novembre de 2004

S’aprova:

–  El nomenament del senyor Manel Serra i Pardàs com a vicepresident del Consell Social de la 
Universitat de Girona a proposta del president, d’acord amb el que s’estableix en l’article 33.1 del 
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, i la seva presa de possessió en el 
mateix acte.

–  La proposta elevada pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/04, de 30 de setembre de 2004, 
relativa a la modifi cació de la relació de llocs de treball com a conseqüència de la reorganització 
dels serveis generals de la Universitat de Girona.

–  La proposta elevada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/04, de 28 d’octubre de 2004, 
relativa a la modifi cació de la relació de llocs de treball com a conseqüència del conjunt d’accions 
de millora i promoció adreçades al personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona.

–  El pressupost per a l’exercici 2005 del Consell Social de la UdG per un total equilibrat de 446.459,19 € 
(quatre–cents quaranta–sis mil quatre–cents cinquanta–nou euros amb dinou cèntims).

  Trametre aquest pressupost detallat per capítols i articles a la Gerència de la Universitat de Girona, 
per què sigui inclòs en el pressupost consolidat de la UdG de l’esmentat exercici 2005.

–  Fer pública una convocatòria d’ajuts adreçada a la comunitat universitària, que es regirà per les 
bases corresponents.

  L’import total d’aquesta convocatòria és de 22.500 € amb càrrec a la partida 228.03, unitat orgànica 
03.01.006 del pressupost del Consell Social de la Universitat de Girona per a l’exercici 2005.

–  Afegir en la secció de “Tarifes i preus del Pressupost de l’any 2004 de la UdG”, en 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 proposta elevada pel Consell de Govern en la sessió núm. 4/04, de 25 de novembre de 2004, 
de traslladar i establir l’Escola Universitària de Turisme al Campus Barri Vell de Girona.

 Comunicar aquest acord al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

n Ple núm. 1/05, de 8 de febrer de 2005

S’aprova:

–  Designar el Sr. Lluís Busquet i Ruhí membre del Patronat i de la Junta Rectora de la Fundació 
Privada UdG: Innovació i Formació.

–  Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el 
Consell de Govern, la memòria provisional d’implantació i el pla d’estudis corresponent al títol 
ofi cial d’Arquitecte a la Universitat de Girona.

–  Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el 
Consell de Govern, la memòria provisional d’implantació i el pla d’estudis corresponent al títol 
ofi cial de Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona.
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–  Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb l’informe 
favorable del Consell de Govern, la desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme ESMA de la 
Universitat de Girona.

n Ple núm. 2/05, de 21 d’abril de 2005

S’aprova:

–  El pressupost per a l’any 2005 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 82.240.345 
euros en ingressos i despeses amb les bases d’execució i annexos adjunts, tal i com fou estudiat i 
analitzat en la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni EPP2/05, de 13 d’abril.

– La liquidació de l’exercici 2003 del pressupost del Consell Social.

– La liquidació del pressupost de l’exercici 2003 de la Universitat de Girona.
  Donar conformitat al balanç i la memòria econòmica i el compte de resultats presentats en el 

seu moment, acceptant l’observació formulada en el dictamen de l’auditoria en el sentit que cal 
l’aplicació estricta del Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de 
Catalunya.

–  La modifi cació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la seva actualització 
tècnica i com a conseqüència del conjunt d’accions de millora i promoció adreçades al personal 
d’administració i serveis funcionari de la UdG.

–  Designar els senyors Lluís Busquet i Miquel Matas membres representants del Consell Social a la 
Comissió d’Avaluació de Spin–offs i Start–ups de la UdG.

 Fer la difusió corresponent d’aquestes designacions a totes les parts interessades.
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LES COMISSIONS

n COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESSUPOST I PATRIMONI

EPP4nc/04, de 9 de novembre de 2004

S’aprova:

–  Atorgar un ajut de 600 € (sis–cents euros) a Pimec Girona, per aplicar al II Fòrum Pimec–Sefes 
Girona sobre Formació i Ocupació.

 Notifi car aquesta decisió a la persona interessada.

–  Elevar al Ple del Consell Social amb l’informe favorable l’avantprojecte de pressupost per a 
l’exercici 2005 del Consell Social, per un import total de 446.459,19 €.

–  Autoritzar la Universitat de Girona a formalitzar una operació de refi nançament del deute per 
fi nançar les inversions de la UdG, d’acord amb les condicions especifi cades per la Generalitat 
de Catalunya, per un import màxim de 8.394.450,25 € (vuit milions tres–cents noranta–quatre 
mil quatre–cents cinquanta euros amb vint–i–cinc cèntims), amb les característiques principals 
següents:

 Tipus d’interès màxim: Euribor + 0,10 % (zero coma deu per cent)
 Termini: 188 mesos (cent vuitanta–vuit)
 Amortitzacions: trimestrals
 Sense comissions
  Període de disposició, el que determini l’acord del Consell Executiu de la Generalitat de 

Catalunya

–  La despesa plurianual relativa a la convocatòria de 19 ajuts de caràcter especial per al curs 2004/
2005, per a col·laboració en les delegacions d’estudiants, d’acord amb la distribució següent:

  15 a les delegacions del Consell d’Estudiants a les facultats i escoles de la Universitat de Girona 
per un import de 1.176,00 € cada plaça.

  1 a la delegació General d’Estudiants (edifi ci Josefi nes) de la Universitat de Girona per un import 
de 1.766,03 €.

  1 a la delegació General d’Estudiants (edifi ci Josefi nes) de la Universitat de Girona per un import 
de 2.270,61 €.

  1 a la delegació General d’Estudiants (Campus de Montilivi) de la Universitat de Girona per un 
import de 1.766,03 €.

  1 a la delegació General d’Estudiants/SAU (Campus de Montilivi) de la Universitat de Girona per 
un import de 2.270,61 €.

  Pressupost màxim de vint–i–cinc mil set–cents tretze euros amb vint–i–vuit cèntims (25.713,28 €) 
Distribuïts de la manera següent:

Anualitat Import
2004 10.157,71 €
2005 15.555,57 €
Aplicació pressupostària: 482.10
Unitat de despesa:
Any 2004 04.04.006
Any 2005 04.04.006

–  Acceptar el dret de superfície, a favor de la Universitat de Girona, sobre una fi nca municipal que 
forma part del conjunt immobiliari “Maristes”, amb destinació a fi nalitats universitàries.

EPP5nc/04, de 20 de desembre de 2004

S’aprova:

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei de neteja ordinària dels edifi cis de la 
Universitat de Girona (CPA 2002–ES 74.70.13) (CPV 74731000–2), d’acord amb el desglossament 
següent:

interior04-05_marro.indd 31/05/2006, 8:4815



16

M
em

òr
ia

 C
on

se
ll 

So
ci

al
 2

00
4–

20
05

Aplicació pressupostària: 227.00
Import de cada anualitat:
1 de juny de 2005 al 31 de desembre de 2005     760.641 €
1 de gener de 2006 al 31 de desembre de 2006  1.298.791 € (*)
1 de gener de 2007 al 31 de maig de 2007     538.150 € (*)

 (*)  Aquests imports es veuran afectats per les respectives variacions d’IPC dins el període que li correspongui.

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un 
procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art.210a. del TRLCAP), s’autoritza 
que la imputació del crèdit d’aquest increment en cadascun dels exercicis de la contractació partint 
dels imports màxims de cada any.

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

EPP1/05, de 14 de març de 2005

S’aprova:

–  Els preus proposats pel Consell de Govern de la Universitat de Girona dels programes de 
postgrau i especialització per al curs 2004–2005 (2a convocatòria).

–  L’autorització de la contractació, amb un abast plurianual, per al servei de manteniment preventiu 
de les instal·lacions elèctriques dels edifi cis dels Campus Montilivi, Barri Vell i Centre, d’acord 
amb el desglossament següent:

Aplicació pressupostària:  227.02
Import de cada anualitat:  2005   10.160,00 € (*)
 2006  10.160,00 €

 (*)  L’import de l’exercici 2005 és igual al del 2006 malgrat que el període que es contracta no és un any complet. Això 
és degut a que els treballs consisteixen en una revisió anual.

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria 
d’un procediment negociat amb increment del 10% del total del preu (art. 210.a. del TRLCAP), 
s’efectuaria la imputació del crèdit d’aquest increment en el darrer exercici de la contractació.

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

–  L’autorització de la contractació, amb un abast plurianual, per al servei de manteniment preventiu 
de les instal·lacions de seguretat contra intrusió, detecció d’incendis i fuites de gas, i connexió 
a una Central d’Alarmes, dels edifi cis dels Campus Montilivi, Barri Vell i Centre, d’acord amb el 
desglossament següent:

Aplicació pressupostària:  227.02
Import de cada anualitat: 2005  26.046.00 €
   2006       3.721,00 € (*)

 (*)  Els imports mensuals d’aquest període són inferiors als imports mensuals de l’any 2005 atès que no incorporen les 
operacions de periodicitats semestrals i anuals.

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria 
d’un procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 210.a del TRLCAP), 
s’efectuaria la imputació del crèdit d’aquest increment en el darrer exercici de la contractació.

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
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–  L’autorització de l’ocupació temporal d’un espai al pati de l’edifi ci Seminari per a la col·locació de 
la grua necessària per a l’execució de les obres de rehabilitació, amb un abast plurianual i d’acord 
amb el desglossament següent:

Aplicació pressupostària:  620.00
Import de cada anualitat:  2005  4.640,00 €
   2006  5.568,00 € (*)
   2007  5.568,00 € (*)
   2008        928,00 € (*)

 (*)   Els imports esmentats es veuran revisats cada any segons les alteracions de l’IPC nacional.

  L’endarreriment en l’inici de l’ocupació del pati per causes tècniques o contractuals produirà un 
trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà 
dotar de la  corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

–  Elevar al Ple del Consell Social, per a la seva aprovació, si escau, la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2003 del Consell Social de la Universitat de Girona.

–  Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2005 de la UdG, d’acord amb el que es 
disposa en l’article 89c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer d’universitats de Catalunya, que són els 
següents:

 a)  La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni, reitera la recomanació dels responsables 
de l’auditoria practicada a la Universitat de Girona en el sentit de que el balanç, el compte de 
resultats i la liquidació del pressupost es realitzi, segons estableix la normativa vigent, mitjançant 
el Pla de Comptes del Sector Públic.

 b)  Cal procedir a inventariar els bens de la UdG, utilitzant, dins el possible, recursos propis, tant 
humans com materials.

 c)  Adequar els pressupostos a la relació de llocs de treball actualitzada i valorada cada any i fer–la 
pública.

 d)  Extremar els criteris de prudència en el pressupost de l’estimació dels ingressos previstos, 
perquè, tot i obtenir l’obligat equilibri pressupostari, no s’incorri en el risc, que es pugui tancar 
l’exercici en dèfi cit i vetllar per fer els ajustaments pressupostaris escaients en cas de que es 
produeixin desviacions.

EPP2/05, de 13 d’abril de 2005

S’aprova:

–  Els preus proposats pel Consell de Govern de la Universitat de Girona dels programes de postgrau 
i especialització per a curs 2005–2006 (1a convocatòria).

  Realitzar les gestions oportunes per tal de convocar, en el seu moment, una sessió monogràfi ca 
d’aquest comissió, amb existència d’un representant qualifi cat de la Fundació UdG. Innovació i 
Formació, a l’objecte de conèixer els criteris utilitzats per proposar els preus dels programes de 
postgrau i especialització i també la viabilitat de la Fundació en les seves funcions actuals.

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al servei de manteniment del cablejat de 
comunicacions de la Universitat de Girona (CPA 2002–ES 64.20.28/ CPV 50331000–4), d’acord 
amb el desglossament següent: 

Import de cada anualitat:
Any 2005 (de 01/07/2005 a 31/12/2005) 10.000,00 €
 Any 2006 (de 01/01/2006 a 31/12/2006)  20.000,00 € + increment d’IPC (aplicable a partir 01/07/06)
 Any 2007 (de 01/01/2007 a 30/06/2007)          10.000,00 € + increment d’IPC (aquest IPC serà el mateix  
   que s’hagi aplicat a partir del 01/07/06)
Aplicació pressupostària: 213.00
Unitat de despesa: 21.02.005.2130

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un 
procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 210.a del TRLCAP), el crèdit 
d’aquest increment s’imputarà al darrer exercici de la contractació.
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  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

–  Autoritzar la disposició dels béns cedits per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i procedir 
així a la reversió dels mateixos al seu patrimoni tenint en compte que la construcció de l’Escola 
Universitària de Turisme mai es durà a terme a Sant Feliu.

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra de l’edifi ci situat 
al carrer Pujada dels Alemanys, núm. 14 de Girona, estructura i tancament, de la Universitat de 
Girona (CPA 2002–ES 45.21.15) (CPV45214000–0 / 45214400–4), d’acord amb el desglossament 
següent:

  Pressupost màxim de licitació: quatre–cents vint–i–nou mil quatre–cents seixanta–sis euros amb 
vuitanta–set cèntims (429.466,87 €), distribuïdes de la següent manera:

Any 2005  300.626,81 €
Any 2006  128.840,06 €
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa:
Any 2005  11.01.601 – 11.01.625
Any 2006  11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent
Exercici: 2005–2006

Anualitat  Unitat de despesa  Import   
2005  11.01.601    16.602,51 €
2005  11.01.625  284.024,30 €
2006  11.01.626    28.840,06 €

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un 
procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 141.a. del TRLCAP), el crèdit 
d’aquest increment s’imputarà al darrer exercici de la contractació.

–  Elevar al Ple del Consell Social amb l’informe favorable, el projecte de pressupost de l’exercici 2005 
de la Universitat de Girona.

EPP3/05, de 13 de maig de 2005

S’aprova:

–  El preu del curs d’anivellament de coneixements per a la declaració de l’equivalència entre 
determinats títols en matèria d’educació social i el títol ofi cial de Diplomat en Educació Social, a 
proposta del Consell de Govern de la UdG.

 El preu del curs és de 22,65 € ( 22,65 € x 60 crèdits = 1.359 €/alumne)
 El nombre mínim d’estudiants per fer el curs: 19
 El pagament es farà de la manera següent:
 un 25 % del preu total del curs en el moment de fer la preinscripció
 un 50 % en el moment de fer la matrícula
 un 25 % el mes de desembre del 2005

–  Autoritzar la construcció, amb un abast plurianual, d’una rampa d’accés a P–1 per a PMR, d’acord 
amb el desglossament següent:

  Pressupost màxim de licitació: vint–i–sis mil sis–cents euros (26.600,00 €), distribuïts de la següent 
manera:

Any 2005   6.100,00 €
Any 2006 20.500,00 €  
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa:
Any 2005 11.01.625.11100.3105.09
Any 2006    11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual per a la realització de l’obra de Biblioteca de 
Montilivi 2a fase –acabats– de la Universitat de Girona (CPA 2002–ES 45.21.15) (CPV 45214000–
0 / 45214400–4 / 45212330–8), d’acord amb el desglossament següent:
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  Pressupost màxim de licitació: Dos milions set–cents setanta–tres mil cent vint–i–dos euros amb 
seixanta–sis cèntims (2.773.122,66 €), distribuïdes de la següent manera:

Any 2005    800.000,00 €
Any 2006 1.973.122,66 €
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa:  
Any 2005 11.01.625
Any 2006 11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent
Exercici: 2005–2006

Anualitat Unitat de despesa            Import   
2005 11.01.625    800.000,00 €
2006 11.01.626 1.973.122,66 €

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un 
procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 141.a del TRLCAP), el crèdit 
d’aquest increment s’imputarà en el darrer exercici de la contractació.

–  Autoritzar el rector a acceptar la cessió i transmissió, a títol gratuït, de 7.025 accions de classe B, 
números 1.105.100 al 1.112.124, ambdós inclosos, de la societat PORTAL UNIVERSIA SA.

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al servei de manteniment de les instal·lacions 
centralitzades i individuals de calefacció i climatització dels edifi cis i dependències dels Campus 
Montilivi, Barri Vell i Centre (CPA 2002–ES 28.22.92 – 29.23.92 / CPV 50712000–9 – 50720000–8 
– 50730000–1), d’acord amb el desglossament següent:

Import de cada anualitat:Any 2005 (de 01/10/2005 a 31/12/2005)  12.908,00 €
Any 2006 (de 01/01/2006 a 31/12/2006)  76.972,00 € (*)
Any 2007 (de 01/01/2007 a 31/03/2007)  13.562,00 € (*)

 (*)  Aquests imports es veuran actualitzats en aplicar l’IPC corresponent a partir del dia 01/10/06, és a dir, a partir del 
primer any de durada.

Aplicació pressupostària: 227.02
Unitat de despesa: 11.18.007

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un 
procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 210.a. del TRLCAP), el crèdit 
d’aquest increment s’imputarà dins de cada exercici implicat en la contractació.

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

–  La desafectació de l’embarcació “Rellamp”,d’acord amb l’article 7 del Decret Legislatiu 1/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
i d’acord amb l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

 Autoritzar a donar-lo o cedir-lo a favor del Consorci de l’Estany de Banyoles.

–  La concessió dels ajuts sol·licitats que es detallen a l’annex núm. 7, document que s’adjunta a 
l’acta, per un import total de 37.475 €.

 Comunicar als interessats aquest acord.
  La desestimació dels ajuts sol·licitats que es detallen a l’annex núm. 8, document que s’adjunta a 

l’acta.
  Finançar de manera excepcional la diferència de 14.975 € que es produeix entre el crèdit establert 

en les bases de la convocatòria 22.500 € i el total concedit 37.475 €, amb càrrec als romanents de 
l’exercici 2004 del pressupost del Consell Social.
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EPP4/05, de 20 de juliol de 2005

S’aprova:

–  Concedir l’exempció de pagament del lloguer d’aules de la Facultat de Ciències per impartir el 
“Diploma de Postgrau en Comunicació Ambiental i Sostenibilitat” i comunicar aquest acord a 
l’interessat.

–  Autoritzar la contractació amb un abast plurianual, per a la prestació de serveis professionals 
basats en l’assessorament, consell i assistència en matèria fi scal i comptable a la Universitat (CPA 
2002–ES 74.12.30 – 74.12.14 / CPV 74120000–6), d’acord amb el desglossament següent: 

Import de cada anualitat:
Any 2005 (de l’1/09/2005 a 31/12/2005)   6.333,33 €
Any 2006 (de l’1/01/2006 a 31/08/2006) 12.666,67 €
Aplicació pressupostària: 227.06
Unitat de despesa: 11.20.000

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat de 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al subministrament – tràfi c variable de veu – 
i serveis de comunicacions de veu – manteniment equipament i quotes mensuals de servei – de la 
Universitat de Girona (CPA 2002–ES 64.20.28 / CPV 64210000–1), d’acord amb el desglossament 
següent:

  Pressupost màxim de licitació: tres–cents vint–i–vuit mil vuit–cents noranta euros (328.890,00 €), 
distribuïdes de la següent manera:

Any 2005 27.407,55 €
Manteniment equipament   8.146,90 €
Quotes mensuals serveis   6.190,19 €
Cost tràfi c variable de veu 13.070,46 €

Any 2006 164.444,95 €
Manteniment equipament 48.881,50 €
Quotes mensuals serveis 37.140,99 €
Cost tràfi c variable de veu 78.422,46 €

Any 2007 137.035,50 €
Manteniment equipament 40.734,60 €
Quotes mensuals serveis 30.950,82 €
Cost tràfi c variable de veu 65.352,08 €
Aplicació pressupostària: 222.00
Unitat de despesa: 21.02.007

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar  la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de vigilància als 
campus Montilivi, Centre i Barri Vell de la Universitat de Girona (CPA 74.60.15) (CPV 74611000–5), 
d’acord amb el desglossament següent:

  Pressupost màxim de licitació: sis–cents noranta–dos mil dos–cents cinc euros (692.205 €), 
distribuïdes de la següent manera:

Any 2006 347.303,00 € (*)
Any 2007 344.902,00 € (*)

 (*) Aquests imports es veuran afectats pels respectius IPC dins el període que li correspongui. 

Aplicació pressupostària: 227.01
Unitat de despesa: 11.18.007

  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un 
procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 141.a. del TRLCAP), es 
proposa la imputació del crèdit d’aquest increment al darrer exercici de la contractació.

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
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–  Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra de l’edifi ci Tallers, 2a 
fase, del Campus Montilivi de la Universitat de Girona (CPA 2002–ES 45.21.15) (CPV 45214000–0 
/ 45214400–4), d’acord amb el desglossament següent:

  Pressupost màxim de licitació: vuit–cents cinc mil dos–cents noranta–dos euros amb seixanta–un 
cèntims (805.292,61 €), distribuïdes de la següent manera:

Any 2005 200.000,00 €
Any 2006 605.292,61 €
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa: 
Any 2005 11.01.625 
Any 2006 11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent
Exercici: 2005–2006
Anualitat Unitat de despesa                                        Import    
2005 11.01.625 200.000,00 € 
2006 11.01.626 605.292,61 €

  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del 
compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la 
corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

–  Finançar la III convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 
2005 per un import de 30.000 €.

 Aquest és un fi nançament que s’atorga amb caràcter extraordinari.

–  Fer una aportació de caràcter excepcional i per atendre l’objectiu predeterminat i no recurrent de 
30.000 € al Parc Científi c i Tecnològic de la UdG.

  Fer la corresponent reserva de crèdit, mentre s’espera la memòria econòmica de la destinació de 
l’aportació per part del director general del Parc Científi c i Tecnològic.

– Desafectació de material
  El material informàtic, audiovisual, equips d’impressió i equips d’ofi màtica que hagin de ser objecte 

d’una inversió de reposició o d’antiguitat superior a 7 anys es declaren béns desafectats.
  La resta de material que d’acord amb els respectius caps d’unitat es proposi desafectar, la 

declaració de la seva desafectació correspon al Consell Social.
 Alienació i destinació del material desafectat
  L’òrgan competent resoldrà l’alienació i la destinació de bé desafectat i informarà periòdicament 

aquest òrgan sobre la seva destinació.

–  Donar per rebuda la documentació corresponent al balanç i la liquidació del pressupost de la UdG 
de l’exercici 2004.

  Deixar–ne en suspens l’anàlisi i la valoració, fi ns a disposar de l’informe de l’auditoria, pendent 
d’adjudicació.

n COMISSIÓ DE PROGRAMACIO I GESTIÓ 

PG1/05, de 31 de gener de 2005

S’aprova:

–  Elevar amb l’informe favorable al Ple del Consell Social, l’acord del Consell de Govern 1/05, de 27 
de gener de 2005, la memòria provisional d’implantació i el pla d’estudis corresponent al títol ofi cial 
de Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona.

–  Elevar amb l’informe favorable al Ple del Consell Social, l’acord del Consell de Govern 1/05, de 27 
de gener de 2005, la memòria provisional d’implantació i el pla d’estudis corresponent al títol ofi cial 
d’Arquitecte a la Universitat de Girona.

–  Elevar amb l’informe favorable al Ple del Consell Social, l’acord del Consell de Govern 1/05, de 27 
de gener de 2005, que literalment diu:
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 Únic.– El Consell de Govern aprova informar el Consell Social la desascripció de l’Escola 
Universitària de Turisme ESMA com a conseqüència dels incompliments en els que ha incorregut 
respecte tant dels compromisos adquirits en la memòria que acompanyava la sol·licitud d’adscripció 
com dels requisits previstos en la normativa vigent.

PG2/05, de 18 de juliol de 2005

S’aprova:

–  La participació de la Universitat de Girona com a membre del Consorci de Transferència de 
Coneixement (CTC).

–   La participació de la Universitat de Girona com a membre del Centre d’Estudis de Seguretat 
(CES).

–  Ratifi car l’acta de constitució del Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques, 
Fundació Privada, que s’inclou a l’acta com a annex núm. 3.

  Ratifi car els estatuts del Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques, Fundació 
Privada, que s’inclouen a l’acta com a annex núm. 4.

n COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

CU2nc/04, de 2 de novembre de 2004

– No hi ha acords.

CU3nc/04, de 10 de novembre de 2004

– No hi ha acords.

CU4nc/04, de 10 de desembre de 2004

–  L’import de 206,21 € bruts mensuals com a complement econòmic de director de Càtedra que es 
farà efectiu amb càrrec el seu pressupost i sempre que hagi estat creada exclusivament per acord 
del Consell de Govern.

  En el cas de les Càtedres creades per conveni només podrà fer–se efectiu el complement econòmic 
amb càrrec el seu pressupost quan en el corresponent conveni es contempli expressament i se’n 
fi xi l’import.

–  L’abonament dels complements retributius al personal docent i investigador funcionari de la 
universitat de Girona amb trams de docència i de recerca consolidats entre l’1 de gener de 2003 i 
31 de desembre de 2003.

  La despesa derivada de l’aplicació d’aquest complement és la suma dels complements aprovats 
pel Consell de Govern que aniran a càrrec de la unitat de despesa 1101201.

CU1/05, de 10 de març de 2005

–  El complement de productivitat es fa efectiu durant el primer trimestre de cada any i té com a 
fi nalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal de la Universitat durant 
l’any immediatament anterior. En queden exclosos el gerent i personal eventual.

 Els seu import és proporcional al període d’activitat i a la jornada del perceptor.
  No tenen dret a percebre aquest complement el personal contractat temporal, inclòs el personal 
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tècnic i qualifi cat de suport a la recerca, ni el personal a càrrec de projectes d’investigació i 
investigador.

  Per tenir dret a percebre aquest complement, es requereix un període mínim de quatre mesos 
ininterromputs de treball com a personal de la UdG, i que hi hagi avaluació positiva del responsable 
de la unitat administrativa competent.

  No correspon el pagament d’aquest import, quan l’informe d’avaluació personal no assoleix el 
coefi cient 2 regulat a l’art. 4 de l’Acord de 4 de maig de 1994, pel qual s’aprova la normativa sobre 
l’aplicació del complement de productivitat per al personal d’administració i serveis, en la redacció 
donada per la modifi cació aprovada en l’Acord de 23 de febrer de 1995.

  L’import a abonar com a complement de productivitat pel període 2004 serà de 298,41 €.

CU2/05, de 7 d’abril de 2005

–  L’atorgament de mèrits docents corresponents a l’any 2004, d’acord amb la llista que s’annexa a 
l’acta com a annex núm.1.ULL ANNEX

 Els efectes econòmics seran a partir de l’1 de gener de 2005.

– Informar favorablement i elevar al Ple la relació de llocs de treball.
  Que en la presentació del pressupost 2006 de la UdG hi fi guri la RLT ja defi nitiva, com a document 

bàsic per al futur.

–  L’assignació d’un complement retributiu en concepte de recerca, corresponent al 50% de l’import 
del tram de recerca a favor del Professor Titular d’Universitat Dr. Manuel de Gracia Blanco.

CU3/05, de 13 de juliol de 2005

S’aprova:

–  Assignar a la Sra. Montse Vélez, funcionària de carrera de l’OITT, les tasques addicionals de suport 
a la càrrega de dades informàtica per a l’aplicatiu GREC i establir la compensació econòmica 
adient perquè, durant el període que desenvolupi aquestes i les funcions pròpies de la plaça 
de la qual n’és titular, percebi les seves retribucions mensuals pròpies i un import equivalent al 
complement específi c bàsic d’una funcionària del Grup B nivell 22.

  Determinar que aquest encàrrec quedi acotat al termini temporal d’abril a setembre, període en 
què la cap de la Secció competent per desenvolupar aquestes tasques gaudirà del permís de 
maternitat establert legalment. 

  En aquest sentit, i respecte al mes d’abril, s’aplicarà retroactivament la compensació indicada, 
atenent al fet que la Sra. Montse Vélez ha vingut desenvolupant les tasques addicionals, de facto, 
a què s’ha fet referència, segons constata el cap de Servei de l’OITT.

  Comunicar aquest acord a la interessada.

–  Assignar a la Sra. Mònica Gil, funcionària de carrera de l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors 
de la UdG, com a persona experta i coneixedora dels nivells tècnics d’execució de les funcions que 
s’hauran de realitzar a l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors, atesa la baixa de la titular de la 
plaça de Tècnic de comunicació, les tasques addicionals de gestió de premsa i mitjans i establir la 
compensació econòmica adient perquè, durant el període que desenvolupi aquestes i les funcions 
pròpies de la plaça de la qual n’és titular, percebi les retribucions mensuals pròpies d’una plaça 
B20. En aquest sentit, a les retribucions pròpies del lloc de treball de la senyora Mònica Gil s’afegirà 
l’assignació d’una gratifi cació mensual bruta per serveis extraordinaris de 310,09 euros.

  Determinar que aquest encàrrec quedi acotat al període temporal en què la titular de la plaça 
de Tècnic de comunicació competent per desenvolupar aquelles tasques gaudirà del permís de 
maternitat establert legalment.

  En aquest sentit, i respecte al mes de juny, s’aplicarà retroactivament la gratifi cació indicada, 
atenent al fet que la senyora Mònica Gil ha vingut desenvolupant les tasques addicionals, de facto, 
a què s’ha fet referència, segons constata al cap de l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors 
de la UdG.

 Comunicar aquest acord a la interessada.
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–  Que el president del Consell Social elevi al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació la següent proposta de candidatura per a l’obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives 
a la qualitat docent universitària per  la Universitat de Girona.

  Candidat col·lectiu: El projecte ACME del Departament d’Informàtica Aplicada. Universitat de 
Girona. 

–  La distribució de les 26 beques de col·laboració per al curs 2005–2006, per la iniciació en tasques 
de recerca dels alumnes de darrer curs de segon cicle.

 Dept. de Didàctiques Específi ques  1 
 Dept. de Pedagogia  1
 Dept. de Psicologia  2
 Dept. de Filologia i Filosofi a  2
 Dept. de Geografi a, Història i Història de l’Art  3
 Dept. de Biologia  2
 Dept. de Ciències Ambientals  2
 Dept. de Química  1
 Dept. de Dret Privat  1
 Dept. de Dret Públic  1
 Dept. d’Electrònica, Informàtica i Automàtica  2
 Dept. d’Eng. Mecànica i de la Construcció  Industrial  1
 Dept. d’Eng. Química Agrària i Tecn. Agroalimentària  1
 Dept. de Física  1
 Dept. d’Informàtica i Matemàtica Aplicada  1
 Dept. d’Org. , Gestió Empresrial i Disseny Producte  1
 Dept. d’Economia  2
 Dept. Empresa  1
 Comunicar–ho al Ministeri d’Educació i Ciència.

–  Una indemnització per trasllats de caràcter extraordinàri al personal acadèmic i d’administració i 
serveis de l’Escola Universitària de Turisme pe canvi d’ubicació de l’Escola.

 Personal d’aplicació
  Personal de la UdG en actiu i amb dedicació a temps complet i vinculació permanent, que tenien 

com a destí del lloc de treball Sant Feliu de Guíxols.
  Personal de la UdG en actiu i amb dedicació a temps complet i contracte temporal o nomenament 

interí, que tenien com a destí del lloc de treball Sant Feliu de Guíxols i que en la data del trasllat de 
la seu de l’EUT portessin dos o més anys en aquesta situació. 

  En ambdós casos anteriors,  el personal ha de poder acreditar que la residència habitual es troba 
establerta a una distància de Sant Feliu de Guíxols inferior als 10 km, o que el canvi d’ubicació de 
l’EUT els suposa un increment en el seu desplaçament superior al 50% de la distància entre Sant 
Feliu de Guíxols i Girona (35 km). Aquesta condició s’ha de mantenir durant el termini de vigència 
de l’Acord, per tal d’accedir i mantenir el dret a la indemnització prevista en aquesta normativa. 

La relació específi ca de personal afectat per aquesta regulació en el moment d’aprovació és el 
següent:

Situació Nom i Cognoms Municipi de residència
1a Ma. Àngels Abad de la Hermosa Palamós
1a Felicísima Álvarez Lima Calonge
1a Salvador Bosch Arauz Sant Feliu de Guíxols
1b Maria Pilar Fernández Sant Feliu de Guíxols
1a José García Boër Sant Feliu de Guíxols
1b Gemma Herrera Cabello Sant Feliu de Guíxols
1a Mercè Pagès Ortiz Calonge
1b Sílvia Ridao Pujol Palafrugell
1b Anna Ma. Rodríguez Romero Sant Feliu de Guíxols
1a Mercè Turon Xifra Santa Cristina d’Aro

Quantia i forma de percepció de la indemnització.
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Es pren com a referència el cost del desplaçament regular amb transport públic entre Sant Feliu 
de Guíxols i Girona. En aquesta data, és de 2,45 Euros/viatge en abonaments de 20 viatges.  Als 
efectes de determinar els increments anuals d’aquest cost, es revisarà el preu del viatge aplicat 
en aquells abonaments en el mes de gener de cada any. 
Es compensaran 2 viatges per dia efectivament treballat.
Els benefi ciaris podran optar entre que la UdG gestioni directament la compra de l’abonament o 
que els sigui liquidat l’import equivalent als viatges   a compensar, segons allò indicat en el punt 
anterior,  en forma de nòmina per indemnització de trasllat.
Quan el personal a qui és d’aplicació aquesta normativa vulgui rebre la indemnització de trasllat 
per compensació del quilometratge realitzat en el seu vehicle, el pagament de la indemnització 
es realitzarà atenent els criteris següents: 

Es prendrà com a referència el cost per quilòmetre del transport públic segons els valors 
expressats a l’apartat 2a. En aquest sentit, i a la data d’aprovació d’aquesta norma, el valor 
econòmic del cost per quilòmetre és de 0,07 euros (2,45Euros/35Km). 
Per determinar la indemnització que correspondrà es multiplicarà el cost del quilòmetre, 
segons allò expressat en l’apartat anterior, pel nombre de quilòmetres ofi cials reconeguts entre 
la distància de la seva residència ofi cial fi ns a la ciutat de Girona, amb el límit màxim de 35 
Km.viatge.
La indemnització establerta en l’apartat b) anterior es pagarà per viatge realitzat, amb el límit 
màxim de dos viatges per dia.

Durada de les indemnitzacions:
S’estableix la vigència d’aquesta regulació des de la data del trasllat de l’EUT a Girona (gener 
de 2005) fi ns al mes de desembre del 2008, sempre que es mantinguin les condicions referides 
a l’apartat 1.
Finalitzat aquest període, i atès que el període transitori per a què el personal s’hagi adaptat a la 
nova ubicació de l’EUT, aquestes indemnitzacions deixaran de tenir efecte.

Gestió de les indemnitzacions:
L’administració de l’Àrea d’Estudis de Turisme serà la responsable de la gestió d’aquestes 
indemnitzacions.
Per fer–ho portarà un registre personal de cadascun dels benefi ciaris amb constància dels dies 
efectius de presència al centre, i que per tant seran objecte de ser compensats mitjançant la 
indemnització establerta en aquest acord.
L’Àrea d’Estudis de Turisme gestionarà directament la compra dels abonaments pel personal que 
opti per aquesta modalitat, i informarà a mes vençut el Servei de RH sobre les indemnitzacions 
que correspon pagar als que optin per una liquidació en nòmina.
El cost d’aquesta actuació serà fi nançat amb càrrec a la partida 02.20.007 del VR de Personal, 
amb una previsió de despesa màxima anual d’11.000 €.
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   5. PRESSUPOST 2005 DEL CONSELL SOCIAL

PRESSUPOST DE DESPESES 2005 DEL CONSELL SOCIAL DE LA UdG

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 134.163,92
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 83.568,13
ARTICLE 12 FUNCIONARIS 17.497,89
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT (Productivitat) 292,56
ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES

SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR
28.268,40

Increment 3,5% 4.536,94

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 251.695,27
ARTICLE 20 ARRENDAMENT I CANONS 685,01

3 Ordinardors (Pla renove) 685,01
ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ
2.189,32

Ascensor 1.689,32
Altres 500,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 
ALTRES

203.800,94

Material ofi cina 1.600,00
Premsa, revistes, llibres, subs diaris i altres 
publicacions

900,00

Memòria, textos escollits, tríptics i altres 4.000,00
Comunicacions 4.000,00
Primes d’assegurances 1.819,00
Atencions protocolàries 5.000,00
Publicitat i Propaganda:Estand fi res 7.000,00
Reunions i Conferències 6.000,00
Activitats culturals i esportives: 
V Premis Consell Social

17.170,00

Altres despeses diverses:
Distinció Consell Social 1.500,00
Jornada Consells Socials 1.800,00
Altres activitats 13.957,84
Neteja 14.500,00
Estudis i treballs tècnics 91.500,00
Altres treballs 1.800,00
Dotació pendent d’aplicació 8.754,10
Programa d’ajuts a la comunitat universitaria 22.500,00

Personal 30,50%

Béns i Serveis 56,37%

Inversions 
Reals 5,38%

Transferències 
Corrents 8,20%
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ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS 
DEL SERVEI

45.020,00

Dietes 1.800,00
Locomoció 1.800,00
Altres Indemnitzacions 12.420,00
Assistències Consell Social 29.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.600,00
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE 36.600,00

ÀNIM DE LUCRE
Fundació Parc Científi c i Tecnològic UdG 30.000,00
Premis extraordinaris 6.600,00

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 24.000,00
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL

FUNCIONAMENT OPERATIU DELS
SERVEIS

24.000,00

Inversions i Fons d’Art 24.000,00

TOTAL PRESSUPOST 2005 446.459,19
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   6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2004 DEL CONSELL SOCIAL

CAPÍTOL I. DESPESES PERSONAL 147.947,51 147.947,51

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS 149.476,83

Arrendament i canons
Fotocopiadora 581,72
Ordinadors (Pla renove) 630,16
Reparacions i manteniment i conservació 370,89
Material, subministraments i altres
Material ofi cina 731,38
Premsa, revistes, llibres i 
Premsa, revistes, llibres i altres public., subscrip 812,40
Memòria, textos escollits, triptics 2.375,36
Comunicacions 2.622,74
Primes d’assegurances 2.465,07
Atencions protocolaries 4.052,35
Publicitat i propaganda 7.000,00
Reunions i conferències: Forum 0,00
Activitats culturals i esportives:
V premis CS 16.830,00
Altres despeses:
Distinció consell social 0,00
Distinció innovació docent 0,00
Auditoria UdG 0,00
Beques Socrates 30.000,00
Jornada Consells Socials 0,00
Altres activitats 0,00
Neteja 6.479,76
Estudis i treballs tecnics 16.936,52

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

147.947,51

149.476,86

111.859,24

2.048,99
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Altres treballs 719,68
Dotació pendent d’aplicació 0,00
Ajuts 21.070,00
Indemnitzacions per raons del servei
Dietes 26,15
Locomoció 705,75
Altres indemnitzacions 17.517,70

Assistències consell social 17.549,20

CAPÍTOL IV. TRANSFERENCIES CORRENTS 111.859,24

A families i institucions sense
anim de lucre
Fundació Parc 60.000,00
Premis extraordinaris 4.869,24
Altres transferències 5% 46.990,00

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 2.048,99

Fons art i altres 2.048,99

TOTAL DESPESA 2004 411.332,57 411.332,57

interior04-05_marro.indd 31/05/2006, 8:4830



31

   7. ASSUMPTES DE RELLEVÀNCIA ESPECIAL: CURS 2004-2005

DISCURS DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL A L’ACTE D’INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADÈMIC 2004/2005, 27 D’OCTUBRE DE 2004

Honorable Sr. Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Excm. i Magnífi c Sr. 
Rector de la Universitat de Girona, professor Gianmarco Veruggio, estudiants, professors i personal 
d’administració i de la Universitat de Girona,

Suposo que a molts de vosaltres us passava com a mi i quan éreu a l’escola us feia il·lusió de tenir 
una llibreta per estrenar al començament de curs. Hi penso en començar aquest nou curs escolar, 
ara que, com deia el poeta, tot és possible, tot està per fer.

Il·lusió que sentim els membres del Consell Social en aquest primer curs que comencem i que 
sento jo en parlar–vos en nom d’aquest consell, que sabeu que és un òrgan col·legiat del qual vaig 
acceptar la presidència i la responsabilitat que comporta el càrrec. Vull dir–vos en aquesta primera 
inauguració que no tindreu un Consell presidencialista, sinó que, per necessitat i sobretot per 
convicció, us haureu d’acostumar a un òrgan col·legiat format, de moment, per sis persones de fora 
de la comunitat universitària i que totes sis en tenen la mateixa representativitat. 

Per cert, tot i que l’empresariat col·labora amb la universitat, per exemple al Parc Científi c i 
Tecnològic, al Consell hi falta el representant dels empresaris gironins. Demano formalment en 
aquest acte solemne a les juntes directives a Girona de les dues associacions patronals que 
demostrin que la Universitat els interessa i deixin de banda les seves diferències. Em poso a la seva 
disposició per fer de mitjancer i trobar una solució per tal que un empresari acceptat per ambdues 
parts entri al Consell. A més, per completar el Consell Social, he d’urgir el Parlament que nomeni el 
substitut del dimitit Sr. Salvador Carrera, i us anuncio que la persona escollida per representar els 
antics estudiants prendrà possessió al proper Ple del Consell.

Els meus companys i jo hem començat a veure que la Universitat està en un entorn canviant, 
determinat per la creació de l’espai europeu d’educació superior, i encara haurà de canviar més. Per 
exemple, a mi, i a molts de vosaltres segur que també, em sembla incoherent que quan les directrius 
vénen de més amunt, hi continuï havent un control de les universitats catalanes per part de Madrid. 
Deia que a tots ens toca de viure en aquest entorn canviant i, per part del Consell volem impulsar 
la participació dels agents socials del territori de la Universitat en el procés cap a l’espai esmentat. 
La societat gironina ha de contribuir a identifi car les seves necessitats socials, ha de col·laborar en 
la defi nició dels perfi ls acadèmics i professionals i ha d’assessorar la universitat durant el procés 
d’adaptació de les titulacions, analitzant els continguts i l’estructura de les carreres. Aquest seria un 
primer objectiu del nostre Consell Social.

El trasllat de l’Escola Universitària de Turisme ens ha provocat un neguit sobre les relacions de la 
Universitat de Girona amb el seu entorn geogràfi c immediat, és a dir, les comarques gironines. Hem 
de compaginar la centralització que els professors i estudiants exigeixen amb la necessitat que la 
nostra universitat sigui un instrument cabdal de la dinamització econòmica i social de les nostres 
comarques. L’estudi de l’impacte de la UdG sobre el territori, més enllà de la ciutat de Girona, que té 
ara i que ha de tenir en el futur serà un altre dels objectius d’aquest mandat del Consell Social.

En aquest començament de curs voldria referir–me a altres reptes que tenim a la nostra universitat. 
Per exemple, en un termini breu haurem de replantejar–nos la normativa sobre la permanència 
dels estudiants a la casa. El fi nançament públic i la qualitat, aquest objectiu no sempre clarament 
defi nible, exigeixen que hi hagi un límit en les convocatòries.
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En la inauguració de curs de les universitats catalanes, el President de la Generalitat va anunciar la 
intenció del seu govern d’augmentar la despesa en I+R+i (investigació, recerca i innovació) fi ns al 
2% del PIB durant l’actual legislatura. Tenint en compte que el 2003 el % de la despesa privada és 
del 0,73% i la despesa pública només és del 0,36%, si les previsions del govern es compleixen, serà 
menys difícil la feina dels investigadors. Si mesures així es porten a terme i si el govern manté les 
promeses fetes a la nostra universitat sobre un nou model de fi nançament que tingui en compte la 
nostra especifi citat i es creen els instituts de recerca promesos, entendreu que, en aquest aspecte, 
em senti orgullós del govern que m’ha nomenat.

Des de la societat, des d’aquesta societat tant canviant des d’un punt de vista tecnològic, social, 
econòmic… us demanem a la Universitat que sigueu el far que ens il·lumini per  trobar el camí correcte. 
Ja ho esteu fent: sovint professors de la UdG opinen sobre el nostre paisatge, la contaminació, el 
turisme, l’educació, la integració d’immigrants i tants altres temes. Heu de continuar així, teniu la 
responsabilitat de donar pautes perquè el nostre país, i ho diré en una fórmula ja clàssica, sigui cada 
vegada més econòmicament ric i solidari, políticament lliure, socialment just i humanament feliç.

Però el més important i el primer que la societat espera de vosaltres és que els alumnes estudieu, els 
professors ensenyeu i el personal d’administració i serveis treballeu amb il·lusió en aquest curs que 
comença, amb la il·lusió d’aquell nen que jo vaig ser davant la llibreta per estrenar.

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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INFORME DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL AL CLAUSTRE DE 12 DE 
MAIG DE 2005

PRESÈNCIA INSTITUCIONAL

Ara fa prop d’un any va prendre possessió un nou Consell Social. Com sabeu, el formen sis persones 
de la comunitat universitària i nou que teòricament representem la societat catalana.

Precisament l’organització interna ha estat un del aspectes que ens ha ocupat força temps, massa 
temps. Al maig del 2004 van prendre possessió set dels nou membres i posteriorment ha estat 
nomenat el representant dels antics estudiants; també s’ha substituït un dels dos representants del 
Parlament. Qui falta és el representant del món empresarial però darrerament les dues principals 
organitzacions empresarials gironines han acceptat d’assistir com a convidats als plens del 
Consell.

Al fi nal del curs passat el nou Consell va renovar el seu reglament d’organització i de funcionament. 
A més del Ple, el Consell s’ha estructurat en tres comissions a les quals s’han delegat les funcions 
que la llei permet per agilitar el funcionament del Consell. Com deveu haver vist en la llista dels 
assumptes que s’han aprovat en les tres comissions, són molts els que no ha estat necessari que 
passessin pel Ple. Per garantir els drets de tots els membres del Consell, només que hi hagi una sola 
persona que ho demani, qualsevol punt de l’ordre passarà al Ple, on podrà defensar el seu punt de 
vista.

Una bona part dels assumptes que hem tractat han estat, com podeu suposar, els acords que ens 
vénen del Consell de Govern de la Universitat per ser ratifi cats. Hem demanat a l’equip de rectorat 
que els temes importants siguin discutits abans per evitar que el Consell Social hagi d’acceptar fets 
consumats, perquè la revocació dels acords del Consell de Govern portaria la institució a un atzucac. 
Teniu la llista dels temes aprovats pels plens, la qual cosa m’estalvia de parlar–ne, i sobretot, a 
vosaltres de sentir–ho. 

Dins de la nostres disponibilitats els membres del Consell Social hem intentat estar a disposició de 
la comunitat universitària. Ens hem entrevistat amb alumnes, professors i personal d’administració 
i serveis, encara que no sempre hem pogut complir les expectatives dels nostres interlocutors. 
Segur que no ha estat gràcies a nosaltres, però igualment ens satisfà que es vagin fent passos 
per acostar posicions entre el personal i els òrgans de govern de la casa. Hem comès algun error 
que us demanaria que imputéssiu a la meva inexperiència. Vaig fer cas de les recomanacions que 
se’m van fer sobre la inconveniència d’acceptar convidats als plens del Consell Social i, complint 
aquestes recomanacions, en algun cas, hem arribat a aprovar qüestions que afectaven  personal 
d’administració i serveis sense que cap representant d’aquest col·lectiu fos present a la reunió. Em 
comprometo que no torni a passar.

També hem participat en els òrgans i institucions del món universitari. Ha estat un orgull i una 
responsabilitat representar la UdG al Consell Interuniversitari o a l’Agència per la Qualitat 
Universitària. Per exemple, ha estat una satisfacció personal assistir a la reunió de la Junta del 
Consell Interuniversitari en què es va aprovar l’informe sobre el decret que ha de regular el sentit 
i l’abast que ha de tenir la intervenció del Govern de la Generalitat per garantir que es concreti el 
coneixement sufi cient de la llengua catalana en els processos de selecció i accés del professorat 
universitari.

En el marc del que nosaltres entenem que ha de ser la funció de la nostra activitat al Consell Social, 
valorem molt positivament la participació del nostre vicepresident, que a la vegada és el President 
de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Patrimoni en la comissió mixta UdG–DURSI per analitzar 
el fi nançament de la UdG. Si d’aquests treballs en surt el convenciment que la nostra universitat no 
disposa de prou recursos per complir dignament les seves funcions com a òrgan d’ensenyament i 
recerca i de cohesió territorial, haurem acomplert una de les nostres raons de ser.
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UDG I SOCIETAT GIRONINA

Sovint és més important la percepció que la gent té de les coses que no la seva pròpia realitat. 
Massa vegades sentim a dir que la universitat en general i la nostra en particular està desconnectada 
de la societat en què està inserida. Ens esforçarem per canviar aquesta percepció de la gent, perquè 
estic sincerament convençut que no és així, que la universitat fa recerca i transfereix coneixement 
a empreses i institucions del territori, que les organitzacions empresarials participen a les nostres 
fundacions, que els cursos de formació contínua milloren les expectatives laborals de molts 
professionals, que la UdG està col·laborant en vivers d’empreses i en la formació de nous projectes 
empresarials i que molts alumnes estan fent pràctiques en empreses i institucions gironines.

Sabeu que jo sóc d’un poble de les nostres comarques i en parlo perquè és el que conec. Allà, 
gent de la Facultat de Lletres ha dirigit l’Agenda 21, altres persones de la Facultat de Ciències han 
col·laborat en un projecte Life per a la conservació del litoral i un tercer grup de la Politècnica està 
treballant per millorar l’acústica dels concerts del Festival de Música. Només són un exemple i en 
podem esmentar d’altres més signifi catius i més importants, com la creació del Centre de Recerca 
i Innovació de les Indústries Turístiques, en què intervenen totes les associacions empresarials i 
entitats turístiques de les nostres comarques.

En aquest marc de col·laboració entre la universitat i la societat, tots els consells socials de les 
universitats públiques catalanes, de comú acord amb l’Ofi cina de l’Espai Europeu del Coneixement 
de la Generalitat, estem intentant de trobar la manera perquè els agents socials participin en el 
procés de creació de l’espai europeu d’educació superior. En aquest procés, els consells socials 
estem preocupats perquè no veiem clara la posició de Madrid en l’establiment dels graus i aquí 
tampoc no veiem defi nit el mapa universitari català.

No sempre les coses són tan positives. Per exemple, m’indigna la situació del mestres d’educació 
primària. El fet que no es convoquin places per als mestres d’educació primària és absurd i 
incomprensible. A la darrera reunió del Consell Interuniversitari se’n va parlar amb el conseller i 
l’endemà li vaig fer arribar a ell i al director general d’Universitats l’article que el degà d’aquesta 
Facultat d’Educació i Psicologia va publicar a la premsa el passat 29 de gener.

ACTUACIONS 

M’agradaria posar dos exemples de com enfoquem les activitats del nostre Consell Social.

Sabeu que una de les activitats del Consell Social és la convocatòria dels premis de recerca a 
estudiants de batxillerat. Aquesta és la sisena convocatòria i, com a mostra de la col·laboració que 
busca el nostre Consell Social amb la societat gironina, s’han convocat conjuntament amb el Col·legi 
d’Arquitectes, que també convocava un premi per al mateix col·lectiu d’estudiants, i amb el suport 
d’altres institucions com la Secretaria General de Joventut del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, els consells comarcals de la demarcació i la Diputació de Girona. En 
aquest any que la nostra universitat començarà a formar els futurs arquitectes, ens plau aquesta 
col·laboració amb els actuals. S’han presentat a l’actual edició d’aquests premis 190 treballs.
  
Cada any el Consell Social dóna ajuts per a activitats de la comunitat universitària. Perquè tothom 
se n’assabentés i, consegüentment, pogués demanar aquests ajuts, per primera vegada aquest any 
hem fet una normativa publicitada amb els mitjans al nostre abast i hem obert un període durant el 
qual tothom ha pogut sol·licitar aquestes ajudes. Potser no ho hem encertat perquè hem tingut una 
allau de peticions que amb els recursos pressupostats de què disposem (22,500 euros) no podrem 
atendre totes i, en la propera convocatòria potser haurem de concretar més per no decebre tots els 
peticionaris. Amb aquesta convocatòria hem actuat per transparència i per evitar que algú pugui 
pensar que el president o alguna altra persona del Consell Social decideixi una subvenció perquè ha 
tingut una visita, per simpatia envers el sol·licitant o per qualsevol altre motiu arbitrari.
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Potser aquestes paraules no són l’informe que els claustrals esperàveu del president del Consell 
Social. Procuraré fer–ho millor el proper any i continuarem treballant pel repte de promoure la 
participació de la societat en l’activitat de la UdG i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu 
entorn cultural, professional, econòmic i social.

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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PREMIS PER A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT. 
6a EDICIÓ PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UdG, 3a EDICIÓ PREMIS CoAC 
D’ARQUITECTURA 

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

Excel·lentíssima i Magnífi ca Rectora, concursants, professors, senyores i senyors,

És un honor donar-vos la benvinguda, en nom del Consell Social, a aquest acte de lliurament dels 
premis per a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat.

Un fet destacable en aquesta sisena edició és l’organització conjunta d’aquests premis amb la 
demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Totes dues entitats convocàvem 
premis dirigits als mateixos estudiants. Vencent personalismes, la convocatòria conjunta ha estat 
fruit de renúncies de cada part i és emblemàtic que la trobada es produeixi aquest any en què 
començaran a la UdG els estudis d’Arquitectura. Per això, a més, s’ha escollit un arquitecte perquè 
faci la lliçó magistral d’avui.

Agraïm als professors dels instituts que esperonen els seus alumnes a fer recerca, és a dir, a 
treballar en la concepció o creació de coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes de 
caràcter nou. També agraïm la seva feina als avaluadors i al personal sense els quals aquests premis 
no serien possibles.

Finalment, vull felicitar-vos a vosaltres, els concursants, a tots els que heu fet un  treball de recerca 
i l’heu presentat, perquè heu demostrat tenir la inquietud de conèixer coses noves, de fer-vos 
preguntes i d’intentar respondre-les. Però sobretot hem de felicitar els guanyadors d’aquests sisens 
premis per a estudiants de Batxillerat.

  

interior04-05_marro.indd 31/05/2006, 8:4836



37

1 PREMI CoAC d’ARQUITECTURA a TREBALLS DE RECERCA SOBRE ARQUITECTURA, 
URBANISME I CIUTAT 

TÍTOL DEL TREBALL:     Sofà de carrer?
NOM I COGNOMS:      AGNÈS AULEDAS NOGUERA
CENTRE     IES Montsoriu (ARBÚCIES)

2 ACCÈSSITS CoAC d’ARQUITECTURA 

TÍTOL DEL TREBALL:     Projecte arquitectònic basat en Richard Meier
NOM I COGNOMS:     ALEJANDRA GAY PEREZ
CENTRE     IES Vil·la Romana (LA GARRIGA)

TÍTOL DEL TREBALL:     Aplicacions de les tècniques solar i bioclimàtica a l’arquitectura
NOM I COGNOMS:     CARLA PARRA SEGURA
CENTRE     IES Frederic Martí i Carreras (PALAFRUGELL)

5 PREMIS en la categoria de TREBALLS de RECERCA en Humanitats, arts i ciències socials

TÍTOL DEL TREBALL: Interferències lingüístiques, del castellà al català
NOM I COGNOMS: ANNA BOSCHDEMONT ESPARRAGUERA
CENTRE IES Montilivi (GIRONA)

TÍTOL DEL TREBALL: El cartellisme com a arma ideològica
NOM I COGNOMS: MERITXELL CASALS ZORITA
CENTRE Escorial (VIC)

TÍTOL DEL TREBALL: Dos llenguatges per a un únic univers
NOM I COGNOMS: CRISTINA JUSTO LLOPIS
CENTRE IES Valerià Pujol i Bosch  (PREMIÀ DE DALT)

TÍTOL DEL TREBALL: El Ragtime, el primer registre culte del jazz
NOM I COGNOMS: BLANCA MENA CASTANY
CENTRE Col·legi de Sant Miquel dels Sants (VIC)
 
TÍTOL DEL TREBALL: El mite de Chupa Chups
NOM I COGNOMS: ELISABET SUREDA COSTA
CENTRE Les Alzines (GIRONA)
  

5 PREMIS en la categoria de TREBALLS de RECERCA en Tecnologia, ciències de la naturalesa 
i de la salut

TÍTOL DEL TREBALL: Del 606 a la PCR

NOM I COGNOMS: GERARD FRIGOLA QUINTANA
CENTRE Bell·lloc del Pla (GIRONA)
 
TÍTOL DEL TREBALL: Observació dels núvols
NOM I COGNOMS: CRISTINA  MASSOT FONT
CENTRE IES Castelló d’Empúries (CASTELLÓ D’EMPÚRIES)
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TÍTOL DEL TREBALL: La Traçabilitat
NOM I COGNOMS: SÍLVIA MATAS AMAT
CENTRE Montessori–Palau (GIRONA)
 
TÍTOL DEL TREBALL: La domòtica
NOM I COGNOMS: SERGI MOLA DÍAZ
CENTRE IES Reguissol (STA. MARIA DE PALAUTORDERA)

TÍTOL DEL TREBALL: Estudi ecològic de la Riera de Santa Coloma
NOM I COGNOMS: SÍLVIA TOLEDO BAGUÉ
CENTRE IES Vidreres  (VIDRERES)
 

1 PREMI en la categoria de TREBALLS DE RECERCA SOBRE TEMÀTIQUES RELACIONADES 
AMB LA JOVENTUT

TÍTOL DEL TREBALL: Els valors i la gestió del temps
NOM I COGNOMS: DAVID MARTOS ROS
CENTRE IES Josep Brugulat (BANYOLES)

8 PREMIS en la categoria de TREBALLS de RECERCA d’ÀMBIT COMARCAL

COMARCA Alt Empordà
TÍTOL DEL TREBALL: Estudi dels ponts sobre la conca principal de la Muga
NOM I COGNOMS: GEMMA AYATS GINESTA
CENTRE IES Ramon Muntaner (FIGUERES)

COMARCA Baix Empordà
TÍTOL DEL TREBALL: Aproximació a la vida, a l’obra i a l’època de Mn Miquel Costa
NOM I COGNOMS: DAMIÀ PRAT PERXACHS
CENTRE IES Palamós (PALAMÓS)

COMARCA Cerdanya
TÍTOL DEL TREBALL: El Transpirenaico: Ripoll–Puigcerdà–La Tour de Carol
NOM I COGNOMS: PATRICIA EXPÓSITO BEJARANO
CENTRE IES Pere Borrell (PUIGCERDÀ)

COMARCA Garrotxa
TÍTOL DEL TREBALL: Història dels Amics de l’Alta Garrotxa
NOM I COGNOMS: JOAN RAMON COROMINOLA CORCÓ
CENTRE IES La Garrotxa (OLOT)

COMARCA Ripollès
TÍTOL DEL TREBALL: L’escola a la Vall de Camprodon
NOM I COGNOMS: NÚRIA SALA XARLES
CENTRE IES La Garrotxa (OLOT)

COMARCA Selva
TÍTOL DEL TREBALL: Bonmatí: una colònia embrió d’un poble
NOM I COGNOMS: PAULA MUNDET COSTA
CENTRE IES Castell d’Estela (AMER)
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COMARCA Gironès
TÍTOL DEL TREBALL: Monuments megalítics de les Gavarres–Ardenya
NOM I COGNOMS: XAVIER NIELL CIURANA
CENTRE IES Cassà de la Selva (CASSÀ DE LA SELVA)

COMARCA Pla de l’Estany
TÍTOL DEL TREBALL: Primers passos de la dona en la política a Banyoles
NOM I COGNOMS: ALBA DOMÈNECH TERRADAS
CENTRE IES Josep Brugulat (BANYOLES)
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ALTRES ACTIVITATS DEL CONSELL SOCIAL

A més d’atendre les funcions que li atorga la Llei, el Consell Social a dut a terme les activitats 
següents amb la fi nalitat 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. 
El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l’Administració 
educativa.
– 1 d’octubre de 2004, Junta Permanent.
– 16 de novembre de 2004, Ple de la Junta, Junta Permanent i Conferència General.
– 23 de desembre de 2004, Ple de la Junta. 
– 18 de febrer de 2005, Ple de la Junta.
– 26 d’abril de 2005, Ple de la Junta.
– 13 de maig de 2005, Ple de la Junta i Conferència General.
– 10 de juny de 2005, Ple de la Junta i Junta Permanent.
– 6 de juliol de 2005, Ple de la Junta.

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI A CATALUNYA

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya té per objectiu avaluar, acreditar 
i certifi car 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. Cal 
esmentar que el president del Consell Social forma part amb el president del Consell Social de la 
Universitat de Barcelona de la Comissió Permanent.
– 2 de setembre de 2004, Comissió Permanent.
– 28 d’octubre de 2004, Consell de Direcció.
– 1 de desembre de 2004, reunió de presidents de tots els consells socials.
– 3 de desembre de 2004, Consell de Direcció.
– 21 de febrer de 2005, Comissió Permanent.
– 10 de març de 2005, Consell de Direcció.
– 13 de juny de 2005, Comissió Permanent.
– 13 de juliol de 2005, Consell de Direcció.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ

Els membres del Consell Social que formen part de la Fundació UdG: Innovació i Formació són:
En el Patronat: el president que actua com a vicepresident, el senyor Lluís Busquet i la Sra. Pepita 
Perich.
A la Junta Rectora: el president i el senyor Lluís Busquet.
– 9 de desembre de 2004, Junta Rectora.
– 7 de març de 2005, Patronat.
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FUNDACIÓ DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UdG

Els membres del Consell Social que formen part de la Fundació del Parc Científi c i Tecnològic de la 
UdG són:
En el Patronat i a la Junta Rectora: el president i el senyor Miquel Matas.
– 20 de desembre de 2004, Junta Rectora.
– 21 de desembre de 2004, Patronat.
– 27 de juny de 2005, Patronat.

ALTRES COMISSIONS DE LA UdG:

– 18 d’octubre de 2004, Comissió d’Avaluació de la UdG.
– 16 de desembre de 2004, Comissió avaluadora del Jurat de Selecció de Becaris de MEC.
– 16 de febrer de 2005, Comissió d’Avaluació de la UdG.
– 14 de juliol de 2005, Comissió d’avaluació de spin–off i star–ups.

Com a representant del Consell Social, a la Comissió d’Avaluació, hi assisteix la senyora Dolors 
Bassa.
A la Comissió Avaluadora del Jurat de selecció de Becaris, hi assisteix la senyora Pepita Perich.
A la Comissi´d’Avaluació de Spin–off i Star–ups, hi assisteixen els senyor Miquel Matas i Lluís 
Busquet.

ALTRES ACTES:

2004

– 9 de setembre, festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona 2004.
–  10 de setembre, acte institucional amb motiu de la commemoració de la Diada Nacional de 

Catalunya.
–  10 de setembre, concert amb motiu de la celebració de la diada nacional de Catalunya, convidat 

per la delegada del govern de la Generalitat de Girona.
–  27 de setembre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2004–2005 de les universitats catalanes, 

presidit pel Sr. Pasqual Maragall.
–  5 d’octubre, acte acadèmic d’inauguració del curs 2004–2005 de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials.
–  7 d’octubre, reunió de debat sobre el nou Pla de recerca i innovació de Catalunya (2005–2008).
–  21 d’octubre, sessió acadèmica d’investidura del Dr. Robert Brian Tate, del Dr. Joan Bertran Rusca 

i del Dr. Jaume Gil Aluja, com a doctors honoris causa de la UdG.
–  27 d’octubre, inauguració de curs a la UdG.
–  27 d’octubre, iInauguració de curs de l’Escola Universitària d’Infermeria i de la Facultat d’Educació 

i Psicologia.
–  5 de novembre, inauguració de la 9a setmana de la Ciència.
–  10 de novembre, inauguració del màster en Gestió i Dret Local. La lliçó magistral va a càrrec del Dr. 

Joan Manel Trayter, amb el títol “Problemes i perspectives del dret urbanístic a Catalunya, a la sala 
de graus de Dret.

–  19 de novembre, inauguració del Mestratge en Gestió i Dret Local, la lliçó magistral va a càrrec del 
Dr. Joan Manel Trayter, amb el títol Pobles i Perspectives del Dret Urbanístic a Catalunya.

– 24 de novembre, sopar presidents de consells socials amb el conseller.
– 25 de novembre, celebració 30 aniversari de la creació de l’EPS.
–  15 de desembre, acte de graduació de les llicenciatures de Dret i Ciències del treball (rector, 

conseller de Treball, president de l’Audiència Provincial).
– 20 de desembre, col.locació 1a primera pedra a la biblioteca.
– 21 de desembre, signatura conveni Fecsa–Endesa.
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–  22 de desembre, sopar amb el conseller amb presidents de Consells Socials. Tema: evolució dels 
estudis universitaris i nova programació universitaria al marc de la construcció de l’espai europeu 
de l’educació superior.

2005

– 17 de gener, signatura conveni vivers d’empresa.
–  2 de febrer, reunió de secretaris dels Consells Socials de les universitats públiques catalanes i de 

representants tècnics.
– 14 de febrer, el Sr. Enric Viver, assisteix a la col·locació de la 1a pedra al CIAE.
–   25 de febrer, inauguració del curs 2004–2005 de l’Escola Universitària de Turisme.
–  20 d’abril, reunió conseller i presidents dels consells sobre el Pla d’actuacions de l’Ofi cina de 

l’Espai Europeu del Coneixement pel que fa a la implicació dels agents socials en l’anomenat 
procés de Bolonya.

–  22 d’abril, distinció al mèrit cultural a l’escriptora empordanesa Montserrat Vayreda, sala de graus 
de la Facultat de Lletres.

– 28 d’abril, conferència J.M. Mendiluce.
– 4 de maig, reunió al DURSI sobre el nou model de fi nançament.
– 5 de maig, reunió de secretaris sobre la inserció laboral.
– 12 de maig, Claustre.
–  23 de maig, acte de presentació del projecte “Managing the aha Phenomenon in your company que 

va guanyar un premi en la darrera edició de l’Euroweek, Facultat d’Educació i Psicologia
–  26 de maig, acte acadèmic de graduació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

als estudiants del curs 2004–2005.
– 3 de juny,  V Nit de l’empresari de les comarques gironines.
– 13 de juny, inauguració del viver d’empreses de Celrà.
– 14 de juny, roda de premsa sobre els premis.
– 17 de juny, Premis Consell Social.
–  28 de juny, acte de cloenda del curs 04–05 i de graduació de la 25a promoció d’estudiants de la 

diplomatura d’Infermeria.
– 30 de juny, acte de graduació de fi sioterapeutes de la promoció 2002–2005.
– 1 de juliol, inauguració exposició “Arquitectures simbòliques. Les portes dels calls”.
– 1 de juliol, concert Festival de Músiques Religioses.
– 8 de juliol, Premis projecte fi nal de carrera EPS. 
– 21 de juliol, nota de premsa conveni entre la UdG i Joventuts Musicals de Torroella de Montgri.

TROBADES DE PRESIDENTS DELS CONSELLS SOCIALS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES 
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.

Durant aquest curs 2004–2005, el dia 22 de desembre de 2004, el conseller els va convocar per 
parlar sobre la programació universitària.
Dues trobades més van ser el dia 20 d’abril de 2005, en què es va parlar sobre el sistema de 
fi nançament de les universitats públiques de Catalunya i el dia 5 de maig de 2005, es van tornar a 
trobar a la Universitat de Barcelona.
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