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He de començar la presentació de la memòria del Consell Social corresponent al curs 2007-2008 
recordant que en aquest curs ha començat la renovació del Consell Social després del primer mandat 
de quatre anys. El Govern de Catalunya ens ha renovat la confiança als tres membres nomenats el 
2003 i els ens locals han fet el mateix amb el seu representant. Per tant, els presidents de les tres 
comissions de treball i jo mateix comencem amb il·lusió i ànim renovats el segon i darrer mandat. Tots 
acceptem l’honor i la responsabilitat de fer de pont entre la Universitat de Girona i la societat.

Als representants d’aquesta societat els donem comptes de la nostra activitat i els agrairem els seus 
consells i la seva crítica en tot allò que pensin que la UdG pot millorar.

Permeteu-me destacar el més notable de la vida universitària a les comarques gironines durant 
aquests mesos: 

Vam començar el curs inaugurant l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic. 
Esdeveniments aliens a la universitat van deixar en segon terme la importància que el Parc ha de 
tenir com a incentiu de la recerca universitària i la transferència de coneixements a la societat.

Durant aquest curs el Claustre de la UdG va acollir com a doctors Raimon Panikkar, Joan Rodés i 
Carmina Virgili. És un honor per a ells però també per a la nostra universitat.

Per al Consell Social ha estat una satisfacció que la candidatura que vam elevar al conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa obtingués la distinció Jaume Vicens  Vives a la qualitat docent universitària. Es 
tracta del projecte de LaQuimica.net d’un grup de professors del Departament de Química.

Durant aquests mesos hem publicat l’estudi impulsat pel Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica 
Diagnosi integral de les necessitats de formació universitària a les comarques de Girona elaborat 
amb diàleg amb l’entorn pel Col·legi de Sociòlegs i Politicòlegs de Catalunya. Aquest estudi ha de ser 
la base de la programació docent de la UdG en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

Finalment, permeteu-me destacar dues qüestions que ens toquen molt de prop. En primer lloc, 
durant aquest curs els presidents dels consells socials ens hem incorporat als òrgans de govern de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), la qual cosa demostra una col·laboració entre 
nosaltres i els rectors que esdevé un model per a la resta de l’Estat. En segon lloc, la mort de Mercè 
Sala, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, que va ser un exemple per la 
seva dilatada trajectòria cívica. En les nostres reunions hi aportava una dosi justa de realisme i tenia 
l’habilitat d’actuar sempre positivament malgrat les limitacions, legals i econòmiques, en què vivim 
les universitats.

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

El dia 30 de juliol de 2008, pren possessió el senyor Josep Maria Gómez i Pallarès, en 
substitució del senyor Josep Solé i Tarragó.

COMPOSICIÓ A AGOST DE 2008

President Albert Bou i Vilanova

Representants de la societat catalana

Govern de la Generalitat Miquel Matas i Noguera
 Pepita Perich i Pujol

Parlament de Catalunya Lluís Busquet i Ruhí
 Joan Carles Girauta i Vidal

Organitzacions sindicals Dolors Bassa i Coll

Organitzacions empresarials vacant

Ens locals Manel Serra i Pardàs

Antic alumne Jordi Figueras i Bosch

Membres nats
Rectora Anna Maria Geli de Ciurana

Secretari general José Luis Linares i Pineda

Gerent Josep Maria Gómez i Pallarès

Representants del Consell de Govern

Representant del personal docent i investigador Joaquim Velayos i Solé

Representant dels estudiants Wahba Ahmed i Mohamed

Representant del PAS Santiago Cots i Serrano

Secretari Jaume Rufí i Pagès
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El Consell Social es compon de:

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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El President

Com. de Comunitat Universitària

Com. de Programació i Gestió

Com. d’Economia, 
Pressupost i Patrimoni

CONSELL SOCIAL

El Ple

La Comissió Permanent

Les ComissionsEl vicepresident

El secretari

Secretaria Tècnica
i Administrativa

3. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL
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El Ple

El Ple del Consell Social, integrat per tots els membres del Consell, es convoca 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 cinc.
L’assistència als plens és personal i obligatòria, sense que sigui possible la representació.
Els acords es poden prendre per unanimitat o per majoria de vots entre els membres presents. Si hi 
ha un empat, el vot del president és diriment.
El dret del vot és personal i indelegable.
Els acords són executius a partir del moment en què s’adopten; exhaureixen la via administrativa i 
són impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les comissions

La Llei d’universitats de Catalunya estableix la constitució d’una Comissió Econòmica amb la 
composició i funcions que determini el reglament. A més, el Ple del Consell Social pot crear les 
comissions específiques que cregui convenients per al desenvolupament correcte de les seves 
funcions. 
Les comissions han d’adoptar els acords per unanimitat dels membres presents o per majoria 
d’aquests, si no és el cas, i s’han d’elevar a la següent sessió plenària del Consell Social.

El president

El president del Consell Social és nomenat per acord del Govern de la Generalitat d’entre els 
membres del Consell Social representatius de la societat catalana. El mandat és de quatre anys i és 
renovables per un únic període de la mateixa durada.
El president presideix les sessions del Ple i exerceix les altres funcions pròpies de la presidència 
d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per la Llei d’universitats de Catalunya, 
pel Reglament d’organització i funcionament del Consell Social i per la resta de la normativa vigent.
El 29 d’abril de 2008, el govern de la Generalitat de Catalunya va acordar renovar el Sr. Albert Bou i 
Vilanova president del Consell Social de la Universitat de Girona.

El vicepresident

A proposta del president, el Ple del Consell Social, nomena un vicepresident, que coordina les 
actuacions del Consell i les seves relacions externes i representa el Consell Social en totes aquelles 
qüestions o en els actes que el president del Consell Social li encomani.

El secretari i la Secretaria Tècnica i Administrativa

La Secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al Consell Social, i el seu cap és el 
secretari del Consell Social, que és nomenat i separat pel president.
El 27 de setembre de 2005 el president va nomenar el Sr. Jaume Rufí i Pagès secretari del Consell 
Social de la Universitat de Girona.
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni

President: Manel Serra i Pardàs

 Lluís Busquet i Ruhí
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió de Programació i Gestió

President: Miquel Matas i Noguera

 Joan Carles Girauta i Vidal
 Joaquim Velayos i Solé

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió de Comunitat Universitària

Presidenta: Pepita Perich i Pujol

 Dolors Bassa i Coll
 Jordi Figueras i Bosch
 Santiago Cots i Serrano
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió Permanent

President: Albert Bou i Vilanova

 Anna Maria Geli de Ciurana
 José Luis Linares i Pineda
 Josep Maria Gómez i Pallarès
 Manel Serra i Pardàs
 Miquel Matas i Noguera
 Pepita Perich i Pujol

Secretari: Jaume Rufí i Pagès
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FUNCIONS DE LES COMISSIONS

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  –
finançament 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 la seva 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 pluriennal de la Universitat i 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 ser 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 les 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 la 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.

Ser informat, directament per la Universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels  –
contractes i dels convenis que comporten despeses o ingressos per a la Universitat.

LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ

Funcions delegades:

Contribuir a la supervisió i a 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 (AQU), i participar-hi.

Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el  –
desenvolupament de les finalitats de la Universitat, i aprovar la participació de la Universitat en 
altres entitats.

Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries. –

Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i entitats socials representatives. –
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LA COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Funcions delegades:

Acordar, si 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 de 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 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 gerenta 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 la seva tasca.

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

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

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

Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat. –

LA COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent la formen el president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta del Consell 
Social, els presidents i presidentes de les comissions delegades, el rector o la rectora, el gerent o la gerenta i 
el secretari o la secretària 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 d’assumir les funcions i tasques que el Ple li encomani.
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EL PLE

Ple núm. 3/07, de 14 de novembre de 2007

S’aprova:

La proposta de màsters oficials UdG de nova creació per al curs 2008-2009, de modificacions  –
de màsters ja aprovats i de participació en màsters interuniversitaris coordinats per altres 
universitats.

La proposta d’acord de modificació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,  –
la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la creació, l’equipament 
i l’explotació del Centre d’Investigació en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica 
(ViRVIG).

Ple núm. 1/08, d’1 de febrer de 2008

S’aprova:

Per donar compliment a l’article 88b, de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la implantació  –
dels estudis de grau en Medicina.

Per donar compliment a l’article 88b, de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la implantació  –
dels estudis de grau en Publicitat i Relacions Públiques.

Per donar compliment a l’article 88c, de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la creació de  –
l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona.

Per donar compliment a l’article 88c, de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la separació de  –
les dues seccions de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la creació de l’Institut de Recerca 
Històrica de la Universitat de Girona.

Ple núm. 2/08, de 9 d’abril de 2008

S’aprova:

El  – pressupost per a l’any 2008 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 88.162.572,54 
euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la 
sessió ordinària núm. 3/08, de 27 de març de 2008, tot restant a l’espera de l’autorització formal 
de la despesa del capítol I per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

La modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). –

Ple núm. 3/08, de 30 de juliol de 2008

S’aprova:   

El nomenament del Sr. Josep Maria Gómez Pallarés, com a gerent de la UdG, així com les  –
condicions del seu contracte.

Els comptes anuals de l’exercici 2008, que apleguen, el balanç, el compte del resultat  –
economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i la memòria.

La modificació del pla d’estudis del màster universitari en Biotecnologia Alimentària (Biotecal). –

4. PRINCIPALS ACORDS. Curs 2007-2008
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LES COMISSIONS

COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESSUPOST I PATRIMONI

EPP 6/07, de 26 de setembre de 2007

S’aprova:

Autoritzar la contractació, amb un abast pluriennal, d’una consultoria i assistència per a  –
l’assessorament i suport tècnic en l’aplicació del programa d’inversions que ha de realitzar la 
Universitat de Girona.

EPP 7/07, de 3 de desembre de 2007

S’aprova:

Els comptes anuals de la Universitat de Girona per l’exercici 2006, que comprenen el balanç, el  –
compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria.

Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2008 de la UdG. –

El pressupost de l’exercici 2008 del Consell Social de la Universitat de Girona. –

La convocatòria d’ajuts 2008 del Consell Social de la UdG. –

El preu del programa de diploma de postgrau en Gestió Sanitària per al curs 2007-2008. –

El pressupost del curs d’especialització en Infermeria Educativa. –

Autoritzar la contractació, amb un abast pluriennal, per al subministrament de la llicència de  –
campus del programari de Microsoft per a la Universitat de Girona.

La convocatòria del concurs públic per a la concessió de disset ajuts de caràcter especial per  –
col·laborar a les delegacions d’estudiants del Consell d’Estudiants i del Consell d’Associacions 
d’aquesta Universitat pel curs 2007-2008.

EPP 1/08, d’1 de febrer de 2008

S’aprova:

La convocatòria 2008 de beques de recerca UdG. –

La convocatòria d’ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport (PTS) a la recerca i a la  –
transferència de tecnologia.

Autoritzar la contractació, amb un abast pluriennal, del servei VIA per a la Universitat de Girona. –

Autoritzar la contractació, amb un abast pluriennal, per a la realització del servei de manteniment  –
de les instal·lacions centralitzades i individuals de climatització dels edificis i dependències dels 
campus de Montilivi, Barri Vell i Centre de la Universitat de Girona.

Autoritzar la contractació de la consultoria i assistència per a la redacció del projecte de rehabilitació  –
de l’església de Sant Domènec com a Aula Magna Paranimf de la UdG.

Acceptar una donació en efectiu per a la realització d’activitats de conservació i difusió del patrimoni  –
cultural del poble sahrauí, especialment en el Museu de Rabuni i designar administrador d’aquesta 
quantitat l’àrea del Coneixement de Prehistòria del Departament de Geografia, Història i Història 
de l’Art de la UdG, responsable de diferents projectes de cooperació i investigació al Sàhara 
Occidental.
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Eximir de pagament de les tarifes de lloguer, en concepte d’utilització d’espais a la Facultat  –
d’Educació i Psicologia, l’Ajuntament de Girona per a la realització del Consell Escolar Municipal 
del dia 2 de febrer.

Encarregar a La Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG, la coordinació i  –
la redacció d’un estudi d’impacte cultural de la Universitat de Girona.

EPP 2/08, de 3 d’abril de 2008

S’aprova:

Elevar al Ple del Consell Social, el pressupost per a l’any 2008 de la Universitat de Girona, d’acord  –
amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 3/08, de 27 de març 
de 2008.

Transferir a la Gerència de la Universitat 65.886,00 € a càrrec dels romanents que incorpori el  –
Consell Social  durant l’exercici del 2008 perquè aquesta pugui fer front a diferents projectes.

Concedir i desestimar els ajuts de la convocatòria 2008 del Consell Social de la UdG i establir que  –
la quantia de l’ajut podrà arribar fins a un màxim de 1.600 €.

La convocatòria 2008 de beques per a accions especials de recerca (BRAE). –

Eximir de pagament de les tarifes de lloguer en concepte de: màster en Comunicació i Crítica d’Art;  –
l’acte de lliurament de premis del XIII Concurs Artístic i Literari d’Amics de la Unesco i l’assemblea 
general de professorat de les comarques de Girona, per part del sindicat USTEC-STEs-IAC de 
Girona.

Un ajut per al Congrés Internacional “L’estudiant, eix del canvi a la universitat” (UNIVEST-08), que  –
tindrà lloc els dies 2 i 3 de juny de 2008.

Un ajut per a l’activitat del Fòrum Industrial, que tindrà lloc el dia 10 d’abril de 2008. –

EPP 3/08, de 30 de juliol de 2008

S’aprova:

La modificació de la programació de la despesa pluriennal derivada de l’execució de les obres de  –
rehabilitació de l’edifici del Seminari.

La convocatòria 2008-2009 de beques de transferència i innovació (BTI). –

Els canvis en les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2008. –

La convocatòria d’una beca de recerca per a accions especials (BRAE) amb l’Ajuntament de  –
Palafrugell.

La proposta de preus per crèdit per a la matrícula en màsters oficials del curs 2008-2009. Ajustar  –
els termes de la proposta al text definitiu del decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es 
fixaran els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat 
Oberta de Catalunya per al curs 2008-2009 en cas que ja hagi estat publicat quan correspongui 
elevar aquesta proposta al Consell Social de la Universitat de Girona.

Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau i diplomes d’especialització propis pel  –
curs 2008-2009 (2a convocatòria).

Modificar les tarifes aprovades en el pressupost 2008. –

Autoritzar la contractació, amb un abast pluriennal, per a la realització del servei de manteniment  –
de cinc grups electrògens ubicats en diferents edificis del campus de Montilivi de la Universitat de 
Girona.
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COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ 

PG 1/08, d’1 de febrer de 2008

S’aprova:

Autoritzar la constitució de la Fundació Privada Agroterritori d’acord amb el conveni de col·laboració  –
entre la Universitat de Girona, la Unió de Pagesos de Catalunya i la Cambra Agrària de Girona, 
d’acord amb els Estatuts de la Fundació.

PG 2/08, de 17 de juny de 2008

S’aprova:

La ratificació dels Estatuts que han de regir el futur Consorci del Museu Memorial de l’Exili. –

PG 3/08, de 30 de juliol  de 2008

S’aprova:

L’adhesió de la Universitat de Girona per formar part com a membre de l’Agrupació d’Empreses  –
Innovadores denominada AEI INNOVACC.

L’adhesió de la Universitat de Girona per formar part com a membre de l’Agrupació d’Empreses  –
Innovadores denominada AEI TECMAP.

COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

CU 4/07, de 15 d’octubre de 2007

S’aprova:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació  –
2005 i 2006.

CU 5/07, de 3 de desembre de 2007

S’aprova:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits docents. –

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits individuals de gestió. –

Que els membres externs que formen part de la comissió d’experts per a la implantació dels  –
estudis de Medicina a Girona, tinguin una retribució per assistències a cada reunió.

CU 1/08, d’1 de febrer de 2008

S’aprova:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. –
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CU 2/08, de 12 de març de 2008

S’aprova:

El complement de productivitat, que es farà efectiu el primer trimestre de cada any i té com a  –
finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal de la Universitat durant 
l’any immediatament anterior.

CU 3/08, de 9 de juny de 2008

S’aprova:

La candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col·lectiu,  –
presentada per l’Escola Universitària d’Infermeria de la UdG sobre el projecte “La innovació docent 
a l’Escola Universitària d’Infermeria UdG: implantació de l’aprenentatge basat en problemes, 
avaluació de les pràctiques de laboratori i del pràcticum com a element essencial per poder 
conèixer el grau d’assoliment de les competències”.

L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2008.  –

CU 4/08, de 23 de juliol de 2008

S’aprova:

La distribució de les vint-i-vuit beques de col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència pel curs  –
2008-2009.
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PRESSUPOST DE DESPESES 2008 DEL CONSELL SOCIAL DE LA UdG

CAPÍTOL 1  DESPESES DE PERSONAL 96.052,02

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 77.298,02

ARTICLE 16
QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES 
SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR

18.754,00

CAPÍTOL 2  DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 313.950,00

ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 600,00

Altres 600,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 283.550,00

Material oficina 650,00

Premsa, revistes, llibres i altres 3.000,00

Publicacions 20.000,00

Comunicacions 3.000,00

Primes d’assegurances 200,00

Atencions protocol·làries 2.000,00

Publicitat i propaganda: estand de fires 8.000,00

Activitats culturals i esportives: premis 
treballs recerca

25.000,00

Estudis i treballs tècnics 60.000,00

Convocatòria d’ajuts del Consell Social 60.000,00

Projecte Emprenedoria 24.000,00

Premis extraordinaris 12.000,00

Beques Botet i Sisó 15.000,00

Beques de transferència i innovació 27.700,00

Conveni catalogació Seminari 
(Biblioteca UdG)

10.000,00

Projecte Rossinyol 10.000,00

Sistema d’informació territorial 3.000,00

5. PRESSUPOST 2008 DEL CONSELL SOCIAL
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ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS

DEL SERVEI 29.800,00

Dietes 1.000,00

Locomoció 1.800,00

Altres indemnitzacions 12.000,00

Assistències Consell Social 15.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 64.500,00

ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE

ÀNIM DE LUCRE 64.500,00

Fundació Parc Científic i Tecnològic UdG 30.000,00

Conveni catalogació Seminari (Bisbat) 12.000,00

Associació d’Exestudiants Postcriptum 3.000,00

Quota Patronat EPS 1.500,00

Conveni AQU 18.000,00

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 3.000,00

ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT

OPERATIU DELS SERVEIS 3.000,00

Inversions 3.000,00

TOTAL PRESSUPOST 2008 477.502,02
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CAPÍTOL I. DESPESES PERSONAL 105.841,10  

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS 282.067,21

Material, subministraments i altres

Material oficina 864,88

Premsa, revistes, llibres i altres 1.190,19

Publicacions 13.525,03

Comunicacions 3.123,73

Primes d’assegurances 188,33

Atencions protocol·làries 478,52

Reunions i conferències:estand fires 8.000,00

Premis treballs de recerca 25.000,00

Estudi i treballs tècnics 12.044,16

Convocatòria ajuts Consell Social 51.499,00

Projecte emprenedoria 24.000,00

Premis extraordinaris 2.048,71

Beques Botet i Sisó 15.000,00

Beques de transferència i innovació 27.700,00

Altres ajuts 70.319,32

Indemnitzacions per raons del servei

Locomoció 1.562,44

Altres indemnitzacions 12.000,00

Assistències Consell Social 13.522,90

6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2007  DEL CONSELL SOCIAL
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CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 93.500,00  

A famílies i institucions sense ànim de lucre

Fundació Parc 30.000,00

Conveni catalogació Seminari 12.000,00

Quota Patronat EPS 1.500,00

Altres ajuts 50.000,00

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 223,88  

Inversions 223,88

TOTAL DESPESA 2007 481.632,19



25

DISCURS DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL EN L’ACTE D’INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADÈMIC 2007-2008, 25 DE SETEMBRE DE 2007

Compartir aquests moments amb tots vosaltres i desitjar-vos un bon curs als alumnes, als professors 
i al personal d’administració i serveis, em fa pensar que la vida se’ns escola en el temps com la 
sorra a les mans. Ja és la quarta vegada que tinc l’honor de ser aquí representant el Consell Social 
i, d’alguna manera, deixeu-m’ho dir, la societat gironina.

Felicito els qui han estat guardonats: tots ells són un orgull per a la Universitat.

Com molts de vosaltres, tinc el costum de guardar articles de diaris que m’interessen. Normalment 
els arxivo pensant que potser algun dia els tornaré a llegir, però n’hi ha dos que van sortir en un diari 
i en una revista gironins el gener del 2005 i que tinc entre els papers dels temes pendents perquè 
em són un recordatori permanent del motiu principal de l’encàrrec que els meus companys i jo tenim 
en aquesta casa. L’un es titula “El repte de l’entorn” i l’altre, “La feblesa de la UdG”. Ja n’endevineu 
l’argument: el repte de la Universitat era connectar amb l’entorn i la feblesa era viure d’esquena al 
territori.

Aquests últims anys es parla de la tercera missió de la Universitat. Tots ho sabeu: a més de la 
docència i la recerca, la societat demana a les universitats que orientin les seves activitats a millorar 
el seu entorn des d’un punt de vista econòmic, social i cultural. Podríem dir que la formació de 
persones i la seva inserció laboral al teixit econòmic de la societat i la transferència de coneixements 
i de tecnologia cap a les empreses gironines relligarien les dues primeres missions amb la tercera.
Puc presumir que la gent que em coneix em té per una persona tolerant, però us confesso que 
no suporto les persones pessimistes, i me’n trobo moltes, a fora, sens dubte, i a dins de la UdG. 
Sempre s’estan queixant que si l’equip de govern no fa prou, que no tenim prou diners, que les obres 
s’allarguen massa, que jo sí que treballo i els altres no fan res...

Molts més ho veiem amb un altre caire i us proposo que aquest any ens creiem les primeres paraules 
de l’himne que després el cor cantarà i alguns destrossarem: “Gaudeamus, igitur”. Alegrem-nos 
perquè la UdG tindrà la Facultat de Ciències de la Salut d’aquí a un any, perquè tenim el Parc 
Científic i Tecnològic amb gent que ja hi treballa i amb altres espais que es van construint, perquè 
tenim uns comptes ben endreçats, perquè tenim un bon clima institucional, perquè el Govern ens ha 
destinat una quantitat per a inversions que tindrem feina a gastar-nos, perquè tenim uns instituts de 
recerca amb un futur que engresca, perquè la Universitat té un prestigi innegable a la nostra societat 
i alguns dels seus representants ens ho demostren acompanyant-nos avui, i perquè molta gent 
honesta cada dia treballa per superar les dificultats que sens dubte té la nostra universitat.

I tots aquests factors positius ens han de permetre avançar en el compliment de la tercera missió 
que la societat ens reclama. Hi estem treballant, però hem de perseverar en alguns aspectes que us 
concretaria en els objectius següents:

Formar bons professionals aptes per al mercat laboral o per crear empreses. –

Establir vincles de recerca amb les empreses de l’entorn. –

Oferir cursos de formació permanent ajustats a la demanda de la nostra societat. –

Promoure la inserció laboral a través de les pràctiques dels estudiants a les empreses. –

Contribuir a millorar l’entorn a través de recerca i d’estratègies mediambientals. –

Obrir les instal·lacions i les activitats universitàries a tota mena d’entitats i particulars que en  –
puguin gaudir.

7. ASSUMPTES DE RELLEVÀNCIA ESPECIAL: CURS 2007-2008
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Formar ciutadans ben educats no només a través de l’ensenyament i la recerca tradicionals, sinó  –
mitjançant altres activitats culturals, recreatives, esportives i solidàries.

Col·laborar amb els poders públics i les institucions i entitats professionals i privades per portar a  –
terme les polítiques universitàries més adequades.

La comunitat universitària pensa que tot això ja ho estem fent. És així, i ara només desitjo que ens 
ho creguem i que ho transmetem de manera que la societat s’ho cregui. La nostra nova Facultat de 
Medicina, que segur que serà un important agent d’aquesta tercera missió universitària, amb la seva 
contribució directa a la millora de la salut i el benestar social, ha estat fruit d’una decisió de l’actual 
Govern que sempre li reconeixerem i que a molta gent ens satisfà íntimament, però la implicació 
de tantes institucions de les nostres comarques donant suport a la petició de la Universitat ha estat 
un exemple que l’entorn està al nostre costat. Estem en el bon camí i espero que ben aviat tothom 
reconeixerà que la UdG ha tingut un impacte formidable en l’economia, la societat i la cultura de les 
comarques gironines, i jo podré arxivar físicament, no pas mentalment, aquest dos retalls de diari.

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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INFORME DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL AL CLAUSTRE DE LA UdG,  
13 DE DESEMBRE DE 2007 

Una altra vegada tinc la satisfacció i l’honor de dirigir-me al Claustre en nom del Consell Social.

Amb la convocatòria, hi trobareu l’informe de gestió del Consell Social dels darrers mesos. Us estalvio 
de llegir-lo ara. Si desitgeu consultar-lo, hi trobareu el nostre pressupost i els acords de les diferents 
comissions i del Ple. També hi podeu llegir les nostres principals actuacions, que hem separat en 
dues parts:

La primera consisteix en les actuacions envers la comunitat universitària. Em permeto destacar el 
nostre suport a Gerència per a la millora de la gestió pressupostària, tant en l’inventari dels béns 
mobles de la Universitat com en la introducció de la comptabilitat financera. S’ha fet una bona feina 
que, a més de tenir uns comptes sanejats, ens permetrà tenir una informació més actualitzada tant 
en la previsió (pressupost) com en la realitat (comptes auditats).

En la segona hi destaquem les actuacions envers la societat: el Consell Social i la mateixa Universitat 
darrerament han encarregat estudis que sens dubte seran útils de cara al proper pla estratègic.

Tenim un estudi de l’impacte que ha tingut la UdG durant els quinze anys de la seva existència 
sobre el territori i l’economia de les nostres comarques que ens proposa diversos punts de reflexió, 
un dels quals és un possible descens d’alumnat per causes demogràfiques. En aquest context, 
haurem d’afrontar per què quasi un 40 % dels estudiants de les nostres comarques no escullen la 
UdG per matricular-s’hi. Per això al Consell Social ens sembla tant important la promoció entre els 
estudiants de secundària i dediquem esforços als premis i ajuts als treballs de recerca d’estudiants 
de batxillerat. A llarg termini hi ha bosses de ciutadans que haurem d’acostar a la formació superior. 
Un humil primer pas és el que hem assumit en el projecte Rossinyol, que pretén establir una xarxa 
de relacions entre estudiants de la UdG i alumnes d’origen estranger de les escoles de primària i 
centres de secundària de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració 
cultural, social i lingüística d’aquests alumnes.

Una altra qüestió que tots plegats hem de debatre i sobre la qual hem de prendre una decisió, no sé si 
per sempre però sí per uns quants anys, és la del paper que ha de tenir la UdG al territori. Algú pensa 
que la descentralització pot reforçar el paper de la UdG i molts alcaldes creuen que, per al seu poble 
o ciutat, el fet de ser seu universitària, de qualsevol universitat, és un valor afegit en un context de 
competència entre municipis.  D’altres pensem que la diversificació territorial afebleix la Universitat. 
Les facultats, escoles i campus han de ser a l’àrea urbana de Girona i la descentralització només pot 
venir a través d’altres fórmules, com ara les càtedres, la formació continuada professionalitzadora o 
els vivers d’empresa.

Altres estudis recents són el programa d’avaluació institucional de l’European University Association 
(EUA) i el de la diagnosi integral de les necessitats de formació universitària a Girona, que plantegen 
temes apassionants per a qui estimi la Universitat:

Per exemple, la diagnosi diu que la UdG i les empreses i institucions gironines han d’enfortir les seves 
relacions, tot i que també afirma clarament que els actors individuals que han tingut contactes amb 
la Universitat tenen una alta valoració de l’activitat de la UdG i de la capacitació dels seus graduats. 
El Consell Social n’ha pres nota, però sense el suport de tota la Universitat no ens en sortirem. La 
UdG, per si mateixa o a través del Consell Social, té múltiples i valuoses relacions amb les empreses 
de l’entorn a través de pràctiques dels estudiants, del Patronat de l’EPS, dels vivers d’empresa, de la 
presència en diverses instàncies internes de representants empresarials i, és clar, del Parc Científic 
i Tecnològic. Però la UdG ha de trobar els mecanismes de comunicació per explicar-se i donar-se a 
conèixer a la societat. 

Les esperances que la societat té posades en la UdG són, per a tots, una gran responsabilitat. 
Se’ns diu que, en la situació actual de dubtes sobre el futur de l’economia i la societat de les nostres 
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comarques, molta gent important demana que la Universitat assumeixi el lideratge de definir un 
horitzó compartit pel conjunt de la societat gironina i impulsi les forces socials cap a aquest horitzó, 
perquè només la UdG té la legitimació i la posició estratègica per assumir aquest paper. Una tasca 
molt difícil, d’acord, però també molt engrescadora.

Parlaré menys de l’oferta educativa, que no és ben bé el nostre paper. La diagnosi recomana 
aprofitar el nou disseny dels estudis universitaris per establir o reforçar cooperacions entre estudis 
actualment separats, de manera que es configuri la possibilitat de graus integrats capaços d’apuntar 
cap a programes de postgrau diferenciats. Quant a postgraus, la recomanació és de fer una oferta 
molt seleccionada, molt triada, d’aquells camps on la UdG sigui especialment forta, sigui pels seus 
propis recursos, sigui per les possibilitats de cooperació sorgides de la societat gironina o per altres 
elements.  

La mirada externa feta per l’equip avaluador de l’EUA la primera meitat de l’any, planteja uns quants 
temes interessants. Tots l’heu llegit i el coneixeu millor que jo, però permeteu-me subratllar algunes 
afirmacions:

La Universitat està molt centralitzada i falten incentius per participar en la gestió, especialment per  –
als estudiants.

No hi ha prou canals de comunicació interna adequats i efectius. –

Cal ser conscients de les implicacions en recursos humans i financers que comporta la creació  –
d’una Facultat de Medicina.

L’actual pressupost no és suficient per donar prou suport a la recerca d’alta qualitat. –

S’hauria de definir clarament la relació i la diferència entre departaments i instituts. –

Amb una metàfora diuen que la UdG no és una terra prou fèrtil per plantar-hi “l’arbre de Bolonya” –

S’ha de crear una unitat interna de control de la qualitat. –

De cara a la internacionalització, hem de millorar en el coneixement de l’anglès. –

Espero que hi reflexionem, encara que algunes d’aquestes afirmacions puguin ser matisades.

Per acabar, vull referir-me a la nostra intervenció en el sistema universitari català, que s’ha acordat ja 
de definir-lo amb la marca Universitat de Catalunya. La UdG, representada per la rectora, per alguns 
vicerectors i per mi mateix, participa en el Consell Interuniversitari de Catalunya i en l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). En aquest organisme, fins ara només format pels rectors 
de les universitats públiques, ens hi hem integrat els consells socials. Tot plegat em permet d’observar 
de prop debats clau per al futur proper, també de la nostra universitat i participar-hi.

Finançament: en aquest aspecte i en d’altres la meva ànsia que la UdG tingui les millors condicions 
és temperada per la responsabilitat de formar part d’un sistema universitari català real o desitjat i pel 
convenciment que la universitat ha de retre comptes a la societat. Segur que tots trobareu arguments 
per defensar que la UdG necessita molts més diners dels que rep, però no és menys cert que fins 
ara hem fet camí i que amb els governs anterior i actual el finançament de les universitats catalanes 
s’haurà gairebé doblat, ja que haurà passat de 523.000.000 € el 2003 a 1.032.000.00 € el 2010. Una 
part d’aquest finançament està condicionada a objectius. Per l’any vinent són quasi 51.000.000 €, 
i deixeu-me expressar la meva sorpresa davant el fet que totes les universitats donen pràcticament 
per segura la concessió de la major part d’aquesta quantitat, que equival a dir que ja tenim els 
objectius satisfets.

Mapa d’ensenyaments i de centres: darrerament el Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat 
els criteris generals que serviran per avaluar les propostes del mapa de titulacions. Us en llegeixo 
alguns:

Consideració de la demanda social i dels estudiants en l’àmbit nacional. –

Equilibri territorial i potenciació de sinergies amb l’entorn econòmic i social. –
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Enfortiment de l’especialització de cada universitat, per contribuir a la riquesa del sistema a través  –
de la diversitat.

Adequació a la disponibilitat de recursos en el marc general del sistema. –

La UdG ja ha començat a fer els deures per complir aquests criteris amb estudis i consultes que 
avalin els estudis actuals i futurs.
 
L’ACUP ha encarregat a diversos especialistes les bases per a la redacció d’un llibre blanc de les 
universitats catalanes. Un dels quatre àmbits és el de la governança del sistema universitari públic 
de Catalunya i va ser encarregat a Joan Subirats. La seva ponència acaba amb deu propostes per a 
un bon govern de les universitats catalanes i la primera proposta diu literalment: 

“Reforçar el paper dels consells socials, de manera que expressin objectius i necessitats de la 
societat i vetllin pel compromís social de cada universitat”.

La segona proposta és alegal i agosarada i proposa un nucli restringit de govern a cada universitat, 
format pel rector, que té la legitimitat de la universitat, el president del Consell Social, que té la 
legitimitat social i el gerent, que té la legitimitat tècnica.

No és el moment de parlar-ne. Però us asseguro que tant si el paper del consell social és el que 
marca la legislació actual com si hem d’assumir més responsabilitats, podeu comptar que estarem al 
vostre costat per trobar, tot i els condicionaments externs, legals i econòmics, els camins de millora 
de la UdG en docència de grau i postgrau, en recerca i en transferència de coneixement.

Gràcies pel vostre esforç sempre i per la vostra atenció avui.

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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PREMIS PER A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT   
(9a EDICIÓ PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UdG I 6a EDICIÓ PREMIS COAC 
D’ARQUITECTURA), 13 DE JUNY DE 2008

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

Sra. rectora, Sr. vocal de Formació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de Girona., Sr. secretari general de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, Sr. vicepresident de la Diputació, presidents i consellers comarcals, 
Dra. Blanca, estudiants investigadors, professors, senyores i senyors,

Gràcies a tots per la vostra presència en l’acte de lliurament dels premis de treballs de recerca per a estudiants 
de batxillerat, en la seva novena edició els del Consell Social i en la sisena els premis de treballs d’arquitectura 
del COAC.

Un any més he d’expressar la meva satisfacció per la col·laboració del Consell Social, aquest òrgan mitjançant 
el qual la societat participa en la Universitat, amb altres institucions com ara la Generalitat de Catalunya a 
través de la Secretaria General de Joventut, amb la Diputació i consells comarcals, que donen un suport 
decisiu a aquests premis de recerca, i al Col·legi d’Arquitectes, coorganitzador amb nosaltres d’aquest acte.

Aquests són uns premis de recerca. En aquests dies el Govern de Catalunya està en procés d’elaboració 
d’un Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació com a mitjà per fer de Catalunya un país amb possibilitat 
d’assolir alts nivells de progrés.

Entre les regions d’Europa, Catalunya ocupa el lloc 82 entre 218 (el quart a Espanya), cosa que francament, 
necessita millorar. Segons els experts, la millora exigeix solucions diverses. Per un costat el govern hauria 
d’augmentar la despesa dels de l’1,42 % del PIB català fins al 2 % l’any 2010 i fins al 3 % en anys següents i 
per l’altre, les empreses haurien de passar de l’1,93 % al 3 %. A més, hi ha altres mesures que hem d’engegar: 
Hem d’estimular les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves, hem de recuperar l’estatus de 
carreres tècniques com ara les enginyeries i hem de retenir i promoure el talent dels nostres investigadors.

Segur que en aquestes solucions tots hi estareu d’acord com estic segur que també estareu d’acord en un altre 
problema que vull compartir amb vosaltres i que és la pèrdua del talent femení en el transcurs de la carrera 
investigadora. Les noies de la vostra edat sou, en general, més brillants que els nois però arriba un moment 
que moltes noies  heu de triar entre la vostra carrera i la vostra vida familiar. A tots (tant les noies com els nois), 
quan us hi trobareu d’aquí a uns anys, us encoratjo a construir una societat on cap noia hagi de triar entre la 
carrera professional i la vida familiar.

Als professors que estimulen els estudiants a fer aquests treballs de recerca, els dono sincerament les gràcies, 
i també als professors que han avaluat els treballs, al Dr. Barnosell, que supervisa acadèmicament tot el 
procés, i als treballadors del Consell Social que fan la feina que comporten aquests premis.

Per acabar, felicito a tots els estudiants que heu participat en aquests premis. Els guanyadors han obtingut 
uns premis però tots els qui hi heu participat us mereixeu la nostra gratitud i el nostre aplaudiment per l’esforç 
que heu fet.
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8 PREMIS en la categoria de TREBALLS DE RECERCA EN HUMANITATS, ARTS I CIÈNCIES 
SOCIALS

TÍTOL DEL TREBALL: Audició i Llenguatge

NOM I COGNOMS: ÈLIA CASALS ALSINA

CENTRE IES Santa Eugènia (Girona)

TÍTOL DEL TREBALL: Barcelona, anys 20

NOM I COGNOMS: ONA BOSCH SURROCA

CENTRE IES Santiago Sobrequés i Vidal (Girona)

TÍTOL DEL TREBALL: L’avi Miquel

NOM I COGNOMS: LAURA BATLLE MARSAL

CENTRE La Salle (Manlleu)

TÍTOL DEL TREBALL: El benestar dels animals de granja

NOM I COGNOMS: MONSERRAT DACHS TRABAL

CENTRE La Salle (Manlleu)

TÍTOL DEL TREBALL: De la paraula a la imatge: Casa tomada i Corcs

NOM I COGNOMS: MARTÍ PARÉ CURELL I ARTUR TORT PUJOL

CENTRE IES Jaume Callis (Vic)

8 PREMIS en la categoria de TREBALLS DE RECERCA EN TECNOLOGIA, CIÈNCIES DE LA 
NATURALESA I DE LA SALUT

TÍTOL DEL TREBALL: Un Wetland a Son Moles

NOM I COGNOMS: ÈLIA PÉREZ CANYELLES I CLARA ORIOL PUJOL

CENTRE IES Baix Empordà (Palafrugell)

TÍTOL DEL TREBALL: Les abelles de la mel

NOM I COGNOMS: NÚRIA GRYGUS VIÑAS

CENTRE Escorial (Vic)

TÍTOL DEL TREBALL: Coca-cola, només una beguda?

NOM I COGNOMS: ESTER MANRIQUE SALAS

CENTRE IES Montilivi (Girona)

TÍTOL DEL TREBALL: Aplicació de la PCR en la teràpia antiretroviral contra el HIV

NOM I COGNOMS: HELENA ALTABÀS PERUCHA

CENTRE IES Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)

TÍTOL DEL TREBALL: Talleu! És bona

NOM I COGNOMS: EVA FONT PERNIL

CENTRE Sant Antoni de Pàdua (Mataró)
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8 PREMIS en la categoria de TREBALLS DE RECERCA D’ÀMBIT COMARCAL

COMARCA Alt Empordà
NOM I COGNOMS: ROSER VILARRASA BLASI
TÍTOL DEL TREBALL: Entre Closes
CENTRE IES Alexandre Deulofeu (Figueres)

COMARCA Baix Empordà

NOM I COGNOMS: EUDALD FONT CAMPENY

TÍTOL DEL TREBALL: Les dessaladores, solució o complement?

CENTRE IES Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)

COMARCA Garrotxa

NOM I COGNOMS: MARC DANÉS CASTELLS

TÍTOL DEL TREBALL: Joaquim Danés i Torras

CENTRE IES Montsacopa (Olot)

COMARCA Gironès

NOM I COGNOMS: MONSERRAT CADENA SERRAMITJA

TÍTOL DEL TREBALL: Empreses exportadores de la comarca del Gironès

CENTRE Escola Vedruna (Girona)

COMARCA Pla de l’Estany (DESERT)

COMARCA Ripollès

NOM I COGNOMS: LAIA ARIMANY NARDI

TÍTOL DEL TREBALL: Ripoll, passat i present

CENTRE IES Abat Oliba (Ripoll)

COMARCA La Selva

NOM I COGNOMS: MÍRIAM COSTA EXPÓSITO

TÍTOL DEL TREBALL: L’economia colomenca durant la Guerra Civil espanyola

CENTRE Montessori-Palau (Girona)

COMARCA La Cerdanya

NOM I COGNOMS: HAWAH ROSELL VERGÉS

TÍTOL DEL TREBALL: Recull i estudi de la toponímia del terme de Montellà i Martinet

CENTRE IES Pere Borrell (Puigcerdà)

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

NOM I COGNOMS: LAIA TORRES QUINTANA

TÍTOL DEL TREBALL: La mort i el procés de dol en infants i adolescents

CENTRE IES Josep Brugulat (Banyoles)
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1 PREMI COAC D’ARQUITECTURA A TREBALLS DE RECERCA SOBRE ARQUITECTURA, UR-
BANISME I CIUTAT

NOM I COGNOMS: MARIA BARCELÓ PUIG

TÍTOL DEL TREBALL:
Interiors i tractament de façanes de les cases de l’arquitecte 
Azemar

CENTRE IES Ramon Muntaner (Figueres)

2 ACCÈSSITS COAC D’ARQUITECTURA

NOM I COGNOMS: ELISABET FÀBREGA RODRÍGUEZ-RODA

TÍTOL DEL TREBALL: Optimització de l’espai

CENTRE Les Alzines (Girona)

NOM I COGNOMS: ABEL TRIOLA PUIGDEVALL

TÍTOL DEL TREBALL: Projecte d’una casa autosuficient

CENTRE IES Pla de l’Estany (Banyoles)
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REPRENTACIÓ EN ÒRGANS I ENTITATS RELACIONADES 

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

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. 
Integra representants de totes les universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel 
Parlament de Catalunya. 
El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l’administració 
educativa. També és responsable de gestionar determinades polítiques, com ara les que li encomana 
la Llei d’universitats de Catalunya o bé les que li siguin encomanades per les universitats o pel 
departament competent en matèria d’universitats.
Al final de cada exercici, el CIC ret comptes de les seves activitats davant de les universitats catalanes 
i el Parlament de Catalunya.
S’estructura en òrgans unipersonals i en òrgans col·legiats. Els òrgans unipersonals són el 
president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o la secretària general. Els 
òrgans col·legiats són la Conferència General i la Junta. El Consell actua segons els seus acords i 
propostes.
La Conferència es reuneix, com a mínim, dos cops cada curs acadèmic. També pot reunir-se amb 
caràcter extraordinari si així ho decideix la presidència o almenys un terç dels membres de la 
Conferència.
També es pot organitzar en comissions. Aquestes informen i assessoren la Conferència General i la 
Junta pel que fa a qüestions relatives a l’activitat acadèmica o a aspectes concrets d’interès general 
del sistema universitari.
El president del Consell Social és membre de la Junta i de la Conferència General. També és membre 
de la Conferència un membre del Consell Social, el Sr. Joan Carles Girauta. 
Al llarg d’aquest curs 2007-2008 s’ha participat en les reunions dels dies:
Ple de la Junta: 16 d’octubre de 2007, 29  d’octubre de 2007, 12 de novembre de 2007, 23 de febrer 
de 2008, 26 de març de 2008, 19 de maig de 2008, 11 de juny de 2008  i 23 de juliol de 2008.
Conferència General: 29 d’octubre de 2007 i 11 de juny de 2008.

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI A CATALUNYA

Les finalitats d’AQU Catalunya són l’avaluació de la qualitat, la certificació dels processos i 
l’acreditació de l’aprenentatge dels ensenyaments del sistema universitari de Catalunya, les quals 
han d’orientar permanentment la seva adequació a les demandes socials, als requisits de qualitat 
de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, en el marc de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.
En formen part els presidents dels consells socials de les universitats públiques, entre altres. 
La Sra. Pepita Perich i Pujol forma part del grup de treball en el marc del Projecte d’inserció laboral.
Al llarg d’aquest curs 2007-2008 s’ha participat en les reunions dels dies:
Consell de Direcció: 22 d’octubre de 2007, 5 de març de 2008, 8 de maig de 2008 i 2 de juliol de 
2008.
Comissió Permanent: 5 de març de 2008 i 8 de maig de 2008.

Representants del Consell Social al Consell de Govern de la UdG
 
Albert Bou i Vilanova 
Miquel Matas i Noguera 
Manel Serra i Pardàs
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Representants del Consell Social en les comissions de la UdG

Comissió d’Avaluació de la UdG: Dolors Bassa i Coll 
Comissió de Revisió de Plans d’Estudi: Dolors Bassa i Coll 
Comissió de Beques: Pepita Perich i Pujol 
Comissió de Campus: Miquel Matas i Noguera 
Comissió d’Avaluació de Spin-off i Start-ups: Miquel Matas i Noguera i Lluís Busquet i Ruhí 
Comissió de Formació Continuada: Lluís Busquet i Ruhí 
Comissió de Pràctiques Professionals: Pepita Perich i Pujol 
Comissió de Relacions amb l’Exterior: Jordi Figueras i Bosch 
Comissió Acadèmica i de Convalidacions: Miquel Matas i Noguera 
Comissió per al Pla d’Igualtat en Matèria de Discapacitats: Pepita Perich i Pujol
Comissió de Publicacions: Jaume Rufí i Pagès

Representants del Consell Social a la Fundació Privada UdG: Innovació i Formació
 
Patronat: 
Albert Bou i  Vilanova (vicepresident del patronat) 
Pepita Perich i Pujol 
Lluís Busquet i Ruhí 
 
Junta rectora: 
Albert Bou i Vilanova 
Lluís Busquet i Ruhí

Representants del Consell Social al Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 
Patronat: 
Albert Bou i  Vilanova (vicepresident del patronat) 
Miquel Matas i Noguera
Pere Cornellà i Valls 
 
Junta rectora: 
Albert Bou i Vilanova 
Miquel Matas i Noguera

Representant del Consell Social al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG

Consell executiu: 
Miquel Matas i Noguera

Representant del Consell Social al Patronat de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni  
Cultural

Albert Bou i Vilanova 
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ACTES ALS QUALS ASSISTEIXEN ELS MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL

2007

13 de setembre, inauguració del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. –

14 de setembre, inauguració oficial del curs acadèmic del sistema universitari català, a l’auditori  –
August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

20 de setembre, presentació del llibre “Jaume Casademont. Identitat i compromís”, amb motiu de  –
la presentació pública de la Fundació Jaume Casademont.

25 de setembre, inauguració del curs acadèmic 2007-2008 de la Universitat de Girona. –

1 d’octubre, acte d’inauguració del màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local, a la  –
Facultat de Lletres.

3 d’octubre, conferència inaugural del curs acadèmic 2007-2008 de la Facultat de Lletres. –

4 d’octubre, acte d’inauguració de curs acadèmic i lliurament de premis extraordinaris de les  –
titulacions de l’Escola Politècnica Superior (EPS) corresponents a la promoció 2005-2006.

9 d’octubre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2007-2008 de la Facultat de Ciències  –
Econòmiques i Empresarials.

16 d’octubre,  jornada de la competitivitat de la PIME a l’Auditori-Palau de Congressos. –

14 de novembre, presentació de l’estudi “Diagnosi integral de les necessitats de formació  –
universitària a Girona”.

12 de desembre, reunió del grup de treball en el marc del Projecte d’inserció laboral de l’Agència  –
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

20 de desembre, acte de graduació de les promocions de Dret, Ciències del Treball, Gestió i  –
Administració Pública i Criminologia.

2008

23 de gener, inauguració de la jornada organitzada amb motiu de la celebració dels deu anys de  –
l’associació catalana d’empresa familiar a la UdG.

24 de gener, acte d’inauguració de l’exposició “Passat i present. 75è aniversari de l’Oficina de  –
Turisme de Catalunya, a la Casa de Cultura de Girona.

24 de gener, taula rodona “Girona, universitat i empresa davant del Pacte Nacional per a la Recerca  –
i la Innovació” a l’auditori de l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic.

14 de febrer, jornada de presentació de la Nova Instrucció de Formigó Estructural, a l’EPS. –

25 de febrer, acte solemne de lliurament del “premi d’assaig Ferrater Mora”. –

28 de febrer, jornada sobre bones pràctiques en la gestió de la transició laboral, a la Universitat  –
Pompeu Fabra.

10 d’abril, inauguració de l’edició 2008 del Fòrum Industrial. –

14 d’abril, cerimònia d’inauguració de l’Euroweek 2008 a l’auditori de La Mercè. –

14 d’abril, inauguració de l’exposició “Creativitat industrial. 15 anys de disseny industrial Girona”. –

28 d’abril, acte acadèmic d’atorgament dels títols honoris causa de la UdG.  al pensador Raimon  –
Panikkar, a la geòloga Carmini Virgili, i a l’hepatòleg Joan Rodés, a l’auditori del Centre Cultural 
de La Mercè.

29 de maig, conferència del professor Joseph Stiglitz (Columbia University) “The Three Trillion  –
Dollar War”, convidat per la Càtedra Ferrater i Mora.
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29 de maig, acte acadèmic de graduació per als estudiants que durant el  curs 2007-2008 acaben  –
la diplomatura en Ciències Empresarials i les llicenciatures en Administració i Direcció d’Empreses 
i en Economia.

3 de juny, acte de cloenda del Congrés Internacional “L’estudiant, eix del canvi a la Universitat”  –
- UNIVEST 08.

13 de juny, premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. –

16 de juny, presentació a Girona del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Estratègies i  –
projectes per a la universitat catalana.

20 de juny, acte de graduació i de cloenda del curs acadèmic 2007-2008 de l’Escola Universitària  –
d’Infermeria.

20 de juny, acte de graduació dels diplomats en Turisme de la Facultat de Turisme de la promoció  –
2005-2008.

27 de juny, acte de lliurament de la 13a edició de Premis del Patronat de l’Escola Politècnica  –
Superior
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ACTUACIONS 2007-2008

Actuacions envers la comunitat universitària:

Comissió de Publicacions.  – Per acord de Consell de Govern 9/07, de 25 d’octubre de 2007, un 
representant del Consell Social s’ha integrat a aquesta comissió.

Sistema d’Informació de Campus: Mapes de la UdG.  – El Consell Social ha cofinançat, junt 
amb la delegació del rectorat en l’àmbit de Campus, el disseny i implementació d’un servidor de 
mapes per a la UdG per facilitar la localització dels recursos de la Universitat i configurar un eina 
d’informació i gestió dels seus espais i edificis. 

Diagnosi integral de les necessitats de formació universitària a Girona. –  El Consell Social de 
la UdG, conjuntament amb el Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica, ha publicat aquest 
estudi, elaborat en diàleg amb l’entorn pel Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya, que 
vol fonamentar la programació docent de la Universitat.

Grup de treball sobre inserció laboral d’AQU Catalunya.  – Un representant del Consell Social 
s’ha integrat en aquest grup de treball, que ha de supervisar l’estudi i anàlisi de les dades d’inserció 
laboral dels graduats de les universitats catalanes, vetllar per l’equitat en els processos d’inserció 
així com impulsar un projecte de gestió conjunta dels curriculum vitae dels graduats.

Suport a projectes institucionals. –  La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell 
Social ha acordat transferir a la gerència de la Universitat 65.886,00 € a càrrec dels romanents 
que incorpori el Consell Social durant l’exercici del 2008 perquè aquesta pugui fer front a diferents 
projectes proposats des del consell de direcció de la UdG. Aquests projectes s’orienten a la millora 
de l’impacte de la recerca (Nit de la Recerca Europea, Consorci de les Humanitats i  Ciències 
Socials, Jornades de Recerca, Lloc web sobre la recerca UdG), a la internacionalització (Euroweek 
2008), a l’extensió universitària (Itineraris de formació per a majors de 50 anys) i a la projecció de 
la Universitat (10 anys del Cor de la UdG).

Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG.  – El Consell Social finança cada any l’expedició 
del títol, amb el suplement europeu al títol, per a aquells estudiants que hagin obtingut el premi 
extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona. Enguany, una dotació de 8.335 € 
ha premiat a quaranta nou estudiants dels diferents centres de la UdG graduats el curs 2006-2007. 
El nom dels premiats s’ha fet públic mitjançant un anunci a la premsa.

Actuacions de projecció de la UdG: 

Distinció Jaume Vicens Vives.  – El Govern de la Generalitat ha atorgat la Distinció Jaume Vicens 
Vives, com a premi col·lectiu, al grup de professors i professores del Departament de Química 
de la Universitat de Girona, pel projecte “La Química.net”, que ha contribuït a la difusió d’aquesta 
disciplina entre els estudiants de secundària, ha facilitat la millora de la docència i la innovació 
en la marc de la convergència europea i ha apropat la universitat a l’estudiant de secundària. 
Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura elevada enguany pel president del Consell 
Social al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa previ acord de la Comissió de Comunitat 
Universitària del Consell Social aprovat en sessió 2/07, de 2 de maig de 2007.

Estand UdG a la Fira de Mostres de Girona. –  El Consell Social ha col·laborat amb 8.000 € en el 
disseny i muntatge de l’estand UdG a la Fira Agrícola i Comercial amb motiu de les Fires i Festes 
de Sant Narcís.

Els Consells Socials s’incorporen a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). –  
El 15 de gener s’ha formalitzat la incorporació dels presidents d’aquests òrgans de govern a 
l’Assemblea General de l’ACUP, Igualment, dos presidents o presidentes de Consell Social 
assumiran dues de les vicepresidències de l’associació.
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Taula rodona “Girona, universitat i empresa davant el Pacte Nacional per a la Recerca i la  –
Innovació. El Vicerectorat de Política Científica i el Consell Social de la UdG, junt amb la Cambra 
de Comerç de Girona, han organitzat aquesta reunió que vol posar en comú, amb un perspectiva 
gironina, el que representarà el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

Estudi d’impacte cultural. –  El Consell Social ha encarregat a la Càtedra Unesco de Polítiques 
Culturals i Cooperació de la UdG un estudi per conèixer quina ha estat l’aportació de la UdG 
al sector cultural del territori, detectar la percepció i valoració del sector cultural i dels mateixos 
usuaris en relació amb aquesta aportació, analitzar les mancances i les potencialitats de la UdG 
com a agent cultural i apuntar línies estratègiques de futur per garantir la funció de dinamització 
cultural de la Universitat.

Jornada de bones pràctiques en la gestió de la transició laboral.  – En el marc del Grup de 
treball sobre inserció laboral impulsat per AQU Catalunya, representants del Consell Social i de la 
Borsa de Treball de la UdG han participat en aquesta jornada, celebrada el 28 de febrer. La jornada 
ha debatut la conveniència de plantejar la construcció d’un portal web comú, amb els currículums 
actualitzats dels graduats del sistema universitari català, per tal de millorar significativament la 
informació disponible sobre la seva transició al mercat laboral. S’hi han presentat els portals web 
interuniversitaris AlmaLaurea i Graduate Prospects, que són referents a Europa pel que fa a la 
gestió d’informació sobre inserció laboral per a graduats i ocupadors. Posteriorment, s’ha debatut 
amb les universitats la utilitat d’impulsar un projecte similar a Catalunya, així com la seva viabilitat 
i els factors i els aspectes que hauria d’incloure. 

IV International Barcelona Conference on Higher Education.  – Un representant del Consell 
Social de la UdG ha participat en aquesta reunió organitzada pel Global University Network for 
Innovation (GUNI) i centrada en els nous reptes i rols emergents de la universitat en relació amb 
el desenvolupament humà i social.

Convocatòria 2008 d’Ajuts del Consell Social.  – El Consell Social ha convocat i ha resolt la seva 
convocatòria anual d’ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, 
instituts, càtedres o centres de la xarxa IT de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat 
o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. 
Amb una dotació total de 60.000 €, s’han concedit ajuts a trenta-set activitats impulsades per 
diversos centres docents, departaments, instituts, càtedres i centres de la xarxa IT de la UdG. 

Fòrum Industrial. –  El Consell Social ha donat suport a aquesta activitat destinada a tota la comunitat 
estudiantil de l’Escola Politècnica Superior en la qual es reuneixen les empreses més importants 
de les comarques gironines. El seu principal objectiu és crear un nexe entre les empreses i els 
futurs professionals per tal d’establir vincles de  benefici mutu, ja siguin futures ofertes laborals o 
pràctiques en empreses. 

Pla estratègic 2008-2013 de la UdG.  – El Claustre de la UdG 1/08, de 22 de maig de 2008, ha 
aprovat el Pla estratègic de la UdG. En aplicació del procediment d’elaboració del Pla estratègic 
aprovat pel Claustre de la UdG el 13 de desembre de 2007, cinc membres del Consell Social i cinc 
persones més designades per aquest òrgan, s’han integrat a les comissions que han discutit els 
diferents àmbits del Pla. El vicepresident del Consell Social ha presidit la Comissió de l’àmbit de 
Creació i transferència de coneixement i el secretari del Consell Social ha actuat com a secretari 
a la Comissió de l’àmbit La Universitat com a referent social. 

Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat: 9a edició Premis Consell Social  –
de la UdG, 4a edició Premis COAC d’Arquitectura. El Consell Social de la UdG juntament amb 
la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat i atorgat 
enguany aquests premis, que tenen l’objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat 
i la UdG. 

Tercer estudi d’inserció laboral.  – AQU Catalunya i els Consells Socials de les universitats catalanes 
amb el suport de les universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta i la Universitat de Vic, 
ha dut a terme el tercer estudi d’inserció laboral dels seus graduats. La població de referència l’han 
formada els 23.017 graduats que van finalitzar els seus estudis el curs 2003-2004. L’estudi s’ha 
realitzat a partir d’una mostra d’11.456 graduats.
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Estudi d’impacte.  – La revista Coneixement i Societat, que edita el Comissionat per a Universitats 
i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha publicat un article que es fonamenta en l’estudi 
Universitat de Girona : economia i territori, publicat pel Consell Social el 2007. Carreras Simó, 
Miquel; Rigall i Torrent, Ricard. “Una aproximació a l’impuls econòmic de la Universitat de Girona 
sobre l’entorn local”, Coneixement i Societat, 14 (2008). p. 90-109.

Projecte Rossinyol.  – S’ha desenvolupat la segona edició d’aquest projecte, que vol establir una 
xarxa de dinàmiques entre estudiants de la UdG i alumnes d’origen estranger de les escoles i 
centres de secundària de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració 
social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes 
d’origen estranger i que la UdG i el conjunt d’institucions que hi participin contribueixin a la 
sensibilització i a l’actuació a l’entorn de la inclusió social. Durant el curs 2007-2008 el projecte ha 
actuat en coordinació amb el Pla d’immigració i ciutadania d’Olot i el Pla d’educació d’entorn de 
Banyoles-Porqueres. 
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