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La publicació d’aquesta memòria coincideix amb la fi del meu segon i darrer mandat com 
a president del Consell Social. És obligat, doncs, que aprofiti l’avinentesa per oferir-vos un 
balanç d’aquesta experiència de vuit anys al servei de la Universitat de Girona.

En primer lloc, cal que posi en primer pla que ha estat un trajecte compartit amb tots els 
membres del Consell Social, els que són membres de la comunitat universitària i els que 
representen la societat catalana. El Consell Social és un òrgan col·legiat i treballa en equip, i 
ha estat un equip de primera línia.

En aquests anys hem procurat que els recursos que gestiona el Consell Social reforcessin 
orientacions estratègiques de la Universitat de Girona, i per això hem fomentat un creixement 
constant de la despesa en benefici de la institució, a partir de la reorientació del pressupost de 
l’òrgan, amb una contenció notable de les despeses de personal i de la despesa corrent que 
s’ha traduït en un flux important de transferències al govern i a les unitats de la universitat.

A part d’això, la nostra actuació ha estat marcada per una participació discreta, però constant 
i intensa, en els òrgans de la universitat i del sistema universitari; pel seguiment de la gestió 
econòmica i pressupostària, en una línia de prudència que, juntament amb els esforços de 
tota la comunitat universitària, ha permès que la UdG hagi pogut fer front fins ara al context 
de restriccions pressupostàries, i pel suport a projectes institucionals i de la comunitat 
universitària, amb un èmfasi especial en la promoció i projecció de la universitat, en la inclusió 
social i en el foment de la transferència.

Tanmateix, el que és rellevant és que, en aquests vuit anys, la Universitat de Girona ha 
experimentat un creixement en tots els àmbits, amb un avenç consolidat en superfície, 
unitats, estudis i recerca, i ha vist el sorgiment del Parc Científic i Tecnològic. Així, ara mateix, 
la UdG és una universitat completa, de docència i de recerca, amb projecció tant a l’entorn 
proper com a l’internacional. Esperem haver-hi contribuït.

Albert Bou i Vilanova

President del Consell Social de la UdG
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CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

El dia 14 de febrer de 2012, pren possessió el senyor Enric Guillen i Famada, en representació 
dels estudiants, en substitució de la senyora Eva Miquel i Cos.

El dia 22 de març de 2012, pren possessió la senyora Zoila Riera i Ben, en representació dels 
ens locals, en substitució del senyor Manel Serra i Pardàs.

El dia 27 de juliol de 2012, pren possessió, el senyor Albert Teixidor i Ferrer, en representació 
dels estudiants, en substitució del senyor Enric Guillen i Famada.

El dia 27 de juliol de 2012, pren possessió, el senyor Oriol Pellicer i Sebrià, en representació 
del personal d’administració i serveis, en substitució del senyor Santiago Cots i Serrano.

El dia 27 de juliol de 2012, pren possessió la senyora Maria Isabel Villaescusa i Gil, en 
representació del personal docent i investigador, en substitució del senyor Daniel Varona i 
Gómez.

COMPOSICIÓ A L’AGOST DEL 2012

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 Jaume Viladecans i Bombardó
  Josep Miquel Delgado i Padrosa
Organitzacions sindicals Dolors Bassa i Coll
Organitzacions empresarials Alexandre Juanola i Ribera
Ens locals  Zoila Riera i Ben
Antics alumnes Josep Pujades i Sánchez

Membres nats
Rectora  Anna Maria Geli de Ciurana
Secretari general Carles Abellà i Ametller
Gerent  Josep Maria Gómez i Pallarès

Representants del Consell de Govern
Representant del personal docent i investigador Maria Isabel Villaescusa i Gil
Representant dels estudiants Albert Teixidor i Ferrer
Representant del PAS Oriol Pellicer i Sebrià

Convidats permanents al Ple
President del Patronat de l’EPS Manel Xifra i Boada
Representant de les organitzacions empresarials  Pere Cornellà i Valls
Representant de les organitzacions sindicals  Victor Sánchez i Santaló
Síndic de la Universitat de Girona Joan Miró i Ametller

Secretari  Jaume Rufí i Pagès
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El Consell Social es compon dels òrgans següents:

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 consideri 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 sessió plenària següent 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 renovable 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 Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar nomenar el Sr. Albert Bou i Vilanova 
president del Consell Social de la Universitat de Girona el 13 de març de 2004 i l’abril del 
2008 el seu mandat va ser renovat.

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 
les qüestions o en els actes que el president del Consell Social li encomani.

El 30 de novembre de 2004 el president va nomenar el Sr. Manel Serra i Pardàs vicepresident 
del Consell Social de la Universitat de Girona, fins el març de 2012.

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 A L’AGOST DEL 2012

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni

President: Manel Serra i Pardàs (fins el març de 2012)

 Jaume Viladecans i Bombardó
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió de Programació i Gestió

President: Miquel Matas i Noguera

 Alexandre Juanola i Ribera
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió de Comunitat Universitària

Presidenta: Pepita Perich i Pujol

 Dolors Bassa i Coll
 Josep Pujades i Sánchez
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió Permanent

President: Albert Bou i Vilanova

 Anna Maria Geli de Ciurana
 Carles Abellà i Ametller
 Josep Maria Gómez i Pallarès
 Manel Serra i Pardàs (fins març 2012)
 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 informada, 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 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 amb 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 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 la 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 gerent i el secretari o la secretària general.

Les seves funcions són preparar i ordenar els temes que facin referència a la 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 assumir les funcions i tasques que el Ple li 
encomani.
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EL PLE

Ple núm. 3/11, de 14 de novembre de 2011

S’aprova:
 – L’autorització de la sol·licitud d’ajornament de les devolucions de les bestretes reemborsables 
del Ministeri de Ciència i Innovació, corresponents a les ajudes a parcs de l’any 2011.

 – Elevar al Consell de Govern la proposta d’aprovació de la remissió simultània al Consejo 
de Universidades i al Departament d’Economia i Coneixement de les memòries del grau en 
Arts Escèniques, Grau en Màrqueting i Grau en Nutrició i Dietètica, per tal que puguin ser 
implementades durant el curs 2012-2013.

 – Elevar al Consell de Govern la proposta d’aprovació de les memòries del Màster en 
Enginyeria del Disseny, Màster en Arquitectura, Màster Tecnologia i Gestió en Edificació i 
Màster en Enginyeria Industrial. 

 – Condicionar la proposta de programació d’aquests mateixos màsters, i per tant també 
l’enviament de les memòries a verificar al Consejo de Universidades, als acords sobre 
programació de màsters que s’hauran de prendre per al curs 2013-2014

Ple núm. 4/11, de 23 de desembre de 2011

S’aprova:
 –  La Planificació Econòmica Plurianual de la UdG per al període 2011-2014 (PEP UdG 2011-
14).

 –  Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 2012 de la UdG.
 –  El pressupost del Consell Social de la UdG per a l’exercici de 2012.
 –  La contractació d’una pòlissa de tresoreria per cobrir els possibles fluxos negatius de 
tresoreria de l’exercici 2012.

 –  Les retribucions addicionals per mèrits de gestió, corresponents a la convocatòria 2011.
 –  Les retribucions addicionals per mèrits de docència per al personal docent i investigador 
funcionari i laboral, corresponents a la convocatòria 2010.

 –  La convocatòria de beques de recerca UdG 2012.
 –  Les tarifes pels serveis que presti el CESCA a la Universitat de Girona

Ple núm. 1/12, de 14 de febrer de 2012

S’aprova:
 – Informar favorablement al Consell de Govern, la modificació de les memòries dels Màsters 
universitaris en Dret de Danys, Mecànica de Materials i Estructures, Planificació i Polítiques 
per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, i Informàtica i Automàtica que la UdG remetrà a 
verificació (AQU) per a ser implantades (DIUIE) en el curs 2012-2013.

 –  Informar favorablement al Consell de Govern la proposta d’aprovació per remetre 
a verificació (AQU) per a ser implantada en el curs 2012-2013, la memòria del Màster 
universitari d’accés a la professió d’Advocat.

 –  L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 
convocatòria 2010 (funcionaris).

Ple núm. 2/12, de 27 d’abril de 2012

S’aprova:   
 –  Informar favorablement i elevar al Consell de Govern la proposta d’aprovació de la remissió 
simultània al Consejo de Universidades i al Departament d’Economia i Coneixement de 

4. ACORDS PRINCIPALS. Curs 2011-2012
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les memòries modificades dels graus en Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i 
Química, per tal que puguin ser implementades durant el curs 2012-2013.

 –  El pressupost per a l’any 2012 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 
83.973.692,00 euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell 
de Govern, en la sessió ordinària núm. 3/12, de 26 d’abril de 2012.

 –  Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya: La candidatura 
a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col·lectiu, a la 
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani.

 –  La proposta de normativa de permanència per als estudis de màster universitari.
 –  L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2011.
 –  Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i 
Diplomes d’Especialització propis per al curs 2012-2013 (1a convocatòria).

 –  Els preus dels cursos del Study Abroad per a l’estiu 2012.
 –  La pròrroga de la cessió temporal de l’herbari Isern per a la seva conservació, i de designació 
d’administrador dels béns donats en la persona del Dr. Lluís Vilar Sais, propietat de l’Institut 
Vicens Vives de Girona, per un termini de 5 anys més afegits al termini inicial.

 –  La contractació del servei de manteniment de les instal·lacions centralitzades i individuals 
de climatització, ubicats als edificis de la UdG.

 –  La proposta d’acord d’autorització a la rectora per a la constitució d’un dret de superfície 
en favor de la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Ple núm. 3/12, de 27 de juliol de 2012

S’aprova:   
 –  Designar el senyor Albert Teixidor i Ferrer, membre del Consell de Govern, com a 
representant dels estudiants al Consell Social, de conformitat amb l’article 66c dels Estatuts 
de la Universitat de Girona i de l’article 83 de la LUC.

 –  Designar el senyor Oriol Pellicer i Sebrià, membre del Consell de Govern, com a representant 
del personal d’administració i serveis al Consell Social, de conformitat amb l’article 66c 
dels Estatus de la Universitat de Girona i de l’article 83 de la LUC.

 –  Designar la senyora Maria Isabel Villaescusa i Gil, membre del Consell de Govern, com 
a representant del personal docent i investigador, de conformitat amb l’article 66c dels 
Estatus de la Universitat de Girona i de l’article 83 de la LUC.

 –  Els comptes anuals de l’exercici 2011 que apleguen el balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i la 
memòria.

 –  La liquidació del pressupost del Consell Social de l’exercici 2011.
 –  Els preus i les condicions de matrícula als estudis oficials de màster de la UdG per la curs 
2012-2013.

 –  Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes 
d’especialització propis per al curs 2012-2013 (2a convocatòria).

 –  La modificació del preu del Diploma de Postgrau en Emprenedoria, promogut pel Centre i 
Viver d’Empreses La Maret.Cat, que queda fixat en 1.450 euros.

 –  La convocatòria 2012-2013 de becaris de transferència i innovació (BTI).
 –  Les bases de la convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la UdG per a dotar les places 
del Consell d’Estudiants (Cd’E) i del Consell d’Associacions (Cd’A) per al curs 2012/2013.
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LES COMISSIONS

COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESSUPOST I PATRIMONI

EPP 6/11, de 10 d’octubre de 2011

S’aprova:
 –  La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la prestació del servei de 
manteniment preventiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels edificis i espais 
de la UdG.

EPP 7/11, de 5 de desembre de 2011

S’aprova:
 – La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la prestació del servei de 
manteniment preventiu de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió dels edificis i espais 
de la UdG.

 –  La proposta d’autorització de la contractació del subministrament per a l’adquisició i 
posada en funcionament d’un espectròmetre de masses Cryospray microOTOF-Q II Bruker 
Daltonics, per a la planta 3 dels serveis tècnics i de recerca de l’edifici Casademont del Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

 –  Les exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais de les 
facultats següents: Facultat d’Educació i Psicologia: curs sobre el mètode pilates, curs 
de violència masclista, taller sobre entrevista motivacional, curs del desenvolupament i 
l’educació de la comprensió infantil del món social, intervenció educativa en els trastorns 
del desenvolupament de l’espectre autista a l’aula, curs d’especialització en atenció 
educativa i cura dels nens i nenes de 0 a 3 anys i diploma de postgrau en especialista 
universitari: intervenció psicomotriu en l’àmbit educatiu del curs 2011-2012); Facultat 
de Dret: curs d’especialització “Seminari de Dret local”, a la sala de graus, el dia 16 de 
desembre i Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: impartició de la conferència 
“La prova pericial”, que el col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona va 
impartir el 30 de novembre

EPP 1/12, de 9 de març de 2012

S’aprova:
 – Transferir a diferents vicerectorats de la universitat un total de 30.628,50€ a càrrec dels 
pressupost del Consell Social per al 2012 per fer front a les següents sol·licituds d’ajuts: 
First LEGO League. Vicerectorat de Planificació i Qualitat. Import de l’ajut: 5.000 €; Projecte 
“Pis Amic”, Vicerectorat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat. Import de l’ajut 7.628,50 € i la 
Catalogació de la biblioteca que el filòsof Raimon Pannikkar va cedir a la UdG. Vicerectorat 
de Relacions Institucionals, Societat i Cultura: 18.000 €.

 – Les exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais de les facultats 
següents: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Sala de Graus per a l’European 
Youth Parlament España i la Facultat d’Educació i Psicologia, per als Màster en Avaluació 
i Tractament dels trastorns psicològics i el Curs d’especialització en l’aprenentatge de la 
lectoescriptura.

 – Restringir la retribució per assistència a reunions als membres del Consell Social 
representatius de la societat catalana que s’especifiquen en l’article 82 de la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Aplicar una reducció equivalent al 3% en l’import 
de la retribució d’aquests membres del Consell Social per assistència a les reunions de Ple 
i comissions del Consell Social, i a les reunions en les quals es participi en representació 
d’aquest òrgan i aplicar una reducció equivalent al 3% en l’import de la indemnització del 
president del Consell Social.



18
M

em
òr

ia
 C

on
se

ll 
So

ci
al

 2
01

1–
20

12

COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

CU 4/11, d’11 de juliol de 2011

S’aprova:
 –  L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 
convocatòria 2010 (funcionaris).

 –  L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca al personal docent i 
investigador laboral, corresponents a la convocatòria 2011.

 –  Les bases de la convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la UdG per dotar les places del 
Consell d’estudiants per al curs 2011-2012.

CU 1/12, de 9 de març de 2012

S’aprova:
 –  El complement de productivitat per a l’exercici de 2011 així com els criteris per a la seva 
assignació.

CU 2/12, de 3 d’agost de 2012

S’aprova:
 – La distribució de les 29 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació per al curs 2012-
2013

COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ 

PG 2/11, de 10 d’octubre de 2011

S’aprova:
 – Autoritzar la participació de la Universitat de Girona a l’Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial Pol de Recerca i d’Ensenyament Superior (AECT PRES-PM), d’acord amb 
l’esborrany del conveni i els Estatuts.
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CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 104.900,00 €

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 85.300,00 €

ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC 
OCUPADOR

19.600,00 €

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 70.460,00 €

ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 300,00 € 300,00 €

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 46.860,00 €
220. Material oficina 2.000,00 €

220.01. Premsa, revistes, llibres i altres 1.000,00 €
222. Comunicacions 2.500,00 €
224. Primes d’assegurances 260,00 €
226. Promoció. Premis a Treballs de Recerca 
Batxillerat 30.000,00 €

226.01. Atencions protocol·làries i representatives 500,00 €
226.02. Projecció. Publicitat i propaganda. Anuncis 1.000,00 €
227.06. Estudis i treballs tècnics. 1.000,00 €
227.09. Fotocòpies i altres productes de reprografia 600,00 €
227.10. Publicacions. Estudis del Consell Social 6.000,00 €
227.10. Publicacions. Memòria 2.000,00 €

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI 23.300,00 €
230. Dietes 400,00 €
231. Locomoció 1.500,00 €
233. Altres indemnitzacions 11.400,00 €

233.01. Assistències Consell Social 10.000,00 €

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 217.500,00 €

ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 217.500,00 €
481.99. Comunitat universitària. Premis 
Extraordinaris de Titulació 10.000,00 €

481.99. Projecció. Projecte Rossinyol 36.000,00 €
481.99. Promoció. Beques Botet i Sisó 10.000,00 €

5. PRESSUPOST 2012 DEL CONSELL SOCIAL
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481.99. Emprenedoria/transferència. Beques 
Transferència i Innovació 43.000,00 €

482.99. Comunitat universitària. Post Scriptum 2.000,00 €
482.99. Projecció. Publicacions. Engega 20.000,00 €
482.99. Projecció. Aportació ACUP 6.000,00 €
482.99. Projecció. Quota Conferencia de Consejos 
Sociales 3.000,00 €

482.99. Projecció. Ajuts 36.000,00 €
482.99. Projecció. Fundació UdG: Universitat i Futur 12.000,00 €
482.99. Projecció. Quota Patronat EPS 1.500,00 €
482.99. Projeccio. Stand de Fires 8.000,00 €
482.99. Emprenedoria/transferència. Parc Científic i 
Tecnològic UdG 30.000,00 €

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 2.500,00 €

ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 
OPERATIU DELS SERVEIS

2.500,00 €

     
TOTAL 395.360,00 €
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CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 104.497,88 €

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 86.384,48 €

ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES 
SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR 18.113,40 €

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 94.418,42 €

ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ

768,18 € 768,18 €

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 70.006,76 €
220. Material oficina 849,73 €

220.01. Premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions 973,00 €

222. Comunicacions 1.842,43 €
224. Primes d’assegurances 185,83 €
226. Promoció. Premis a Treballs de Recerca 
Batxillerat 50.427,61 €

226.01 Atencions protocol·làries i 
representatives 371,25 €

226.02. Projecció. Publicitat i propaganda. 
Anuncis 3.837,60 €

226.16. Inscripcions conferències 205,00 €
227.06. Estudis i treballs tècnics. 209,43 €
227.06. Estudis i treballs tècnics. 
Digitalització i enquadernació actes 2006-
2010

5.536,34 €

227.09. Fotocòpies i altres productes de 
reprografia 650,94 €

227.10. Publicacions. Estudis del Consell 
Social 0,00 €

227.10. Publicacions. Memòria 3.917,60 €
227.99. Altres treballs. Projecció. Temps de 
flors 1.000,00 €

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI 23.643,48 €
230. Dietes 662,20 €

6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011 DEL CONSELL SOCIAL
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231. Locomoció 2.269,40 €
233. Altres indemnitzacions 11.400,00 €

233.01. Assistències Consell Social 9.311,88 €

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 307.637,42 €

ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 307.637,42 €

481.99. Comunitat universitària. Premis 
Extraordinaris de Titulació 21.978,90 €

481.99. Comunitat universitària. Ajuts a 
projectes institucionals. First Lego League 2.000,00 €

481.99. Projecció. Projecte Rossinyol 34.450,00 €
481.99. Promoció. Beques Botet i Sisó 10.000,00 €
481.99. Emprenedoria/transferència. 
Beques Transferència i Innovació 54.000,00 €

481.99. Emprenedoria/transferència. 
Transversalis 10.000,00 €

482.99 Comunitat universitària. Enquesta 
d’inserció laboral (AQU) 19.041,52 €

482.99 Comunitat universitària. Post 
Scriptum 3.000,00 €

482.99. Projecció. Publicacions. Engega 20.000,00 €
482.99. Projecció. Aportació ACUP 6.000,00 €
482.99 Projecció. Quota Conferencia de 
Consejos Sociales 3.000,00 €

482.99. Projecció. Conveni de Catalogació 
Biblioteca del Seminari 12.000,00 €

482.99. Projecció. Convocatòria d’Ajuts del 
Consell Social 57.667,00 €

482.99. Projecció. Fundació UdG: 
Universitat i Futur 12.000,00 €

482.99. Projecció. Quota Patronat EPS 1.500,00 €
482.99. Projeccio. Stand de Fires 8.000,00 €
482.99. Emprenedoria/transferència. 
Consorci dels Vivers d’Empreses 3.000,00 €

482.99. Emprenedoria/transferència. Parc 
Científic i Tecnològic UdG 30.000,00 €

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 14.120,24 €

ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL 
FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

14.120,24 €

620. Inversió nova. Arrenjament i 
equipaments sala plens

TOTAL    520.673,96 €
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DISCURS DEL VICEPRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL EN L’ACTE 
D’INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012, 21 D’OCTUBRE DE 2011
O Fortuna
velut Luna
statu variabilis,
semper crescis
aut decrescis.

Bon dia a tothom. M’agradaria adreçar les meves salutacions i el meu agraïment, en primer 
lloc, a la rectora, i al secretari d’Universitats i Recerca, a l’alcalde de Girona, al president de 
la Diputació de Girona, als representants electes al Parlament, al Congrés, al Senat i a la 
Diputació de Girona, als consellers comarcals, als regidors, a les autoritats de la Generalitat 
de Catalunya, de la UdG i del Consell Social, i especialment a la comunitat universitària: als 
professors, als estudiants i al personal d’administració i serveis. Gràcies a tothom per ser 
present en aquest acte acadèmic.

Vull excusar l’absència del president del Consell Social, el Sr. Albert Bou. Les seves 
obligacions professionals li han impedit assistir aquest any a la inauguració del curs. Aquesta 
circumstància ha provocat que sigui jo com a vicepresident del Consell Social qui els dirigeixi 
la paraula. És la primera vegada en set anys i serà també l’única, atès que arribo, d’aquí a 
pocs dies, al final del mandat com a membre del Consell.

I què els puc dir, en la inauguració d’un curs acadèmic, si la majoria de vostès en saben prou 
més que no pas jo? Ben pensat, només els puc aportar l’opinió personal d’un gironí que ha 
tingut durant uns anys la sort, i l’honor, de ser membre del Consell Social, en representació 
de les entitats locals gironines. Un més d’aquests membres del Consell Social que hauríem 
–segons diu la Llei– de representar la societat civil en els òrgans de govern de la Universitat.

Estem en una situació de crisi econòmica

Al principi d’aquesta crisi, ja fa quatre anys, alguns es pensaven que es limitaria al sistema 
financer americà. La globalització l’escampà cap a Europa i aquí, per causes ben pròpies de 
la nostra societat, s’ha agreujat considerablement.

L’excés d’endeutament públic i privat en seria la causa principal. El fet cert és que a hores 
d’ara ens està afectant profundament. Ho saben prou tots vostès.

Cada cop més famílies, persones i empreses ho pateixen directament. En els darrers quatre 
anys (la durada d’una carrera universitària) s’han quedat sense feina 400.000 persones a tot 
Catalunya, de les quals 50.000 són de les comarques de Girona. Més de 3.000 empreses han 
tancat. I a hores d’ara, més del 40 % dels joves d’entre 16 i 24 anys estan a l’atur. Són unes 
dades esfereïdores que mostren la duresa de la crisi, una duresa que es percep en tots el 
sectors amb falta d’il·lusió i de confiança en el futur. Tenim una societat tan amoïnada com 
indignada.

La UdG, en ascens continuat

Malgrat la situació econòmica general, la UdG continua creixent. En els darrers quatre anys 
(la durada d’una carrera universitària, també), els estudiants matriculats a la Universitat de 
Girona han passat de 12.000 a 15.000 (en nombres arrodonits), i aquest darrer any s’han 
incrementat altra vegada en un 5 %. Tanmateix, en el mateix període de quatre anys, el 
pressupost liquidat de despeses també s’ha incrementat de 81 milions d’euros a 101 milions. 
I fins l’any 2010 sempre s’ha liquidat el pressupost sense cap dèficit. La rectora sap que 
des del Consell Social fa molts anys (més de quatre) que hem practicat i recomanat amb 
insistència la contenció de la despesa corrent de la universitat.

Hem reclamat austeritat en la despesa i prudència en l’estimació dels ingressos pressupostaris. 
Justament aquesta gestió econòmica practicada en els darrers anys ha permès la dotació de 

7. ASSUMPTES DE RELLEVÀNCIA ESPECIAL: CURS 2011-2012
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reserves que està fent possible la superació d’aquest difícil any 2011. Ara estem sobrevivint 
amb els estalvis d’anys anteriors. Les reserves, però, s’acaben.

La UdG i les comarques gironines

Aquest any 2011 celebrarem amb satisfacció el 20è aniversari de la creació de la UdG. 
Podríem dir 20 anys de l’«era moderna» de la Universitat de Girona.

Durant aquests 20 anys la Universitat ha crescut de manera espectacular i reeixida. De 
6.600 estudiants hem passat a prop de 15.000, i d’un pressupost d’uns 15 milions d’euros 
a un de més de 100 milions. Quasi tots els edificis i facultats estaven per fer i avui gairebé 
estarien acabades les edificacions pendents si no fos per les restriccions pressupostàries 
que endarrereixen la Facultat de Turisme i el Campus de la Salut. D’altra banda, el Parc 
Científic i Tecnològic ja és una realitat. I amb la Universitat s’ha transformat també la ciutat. 
Qui recorda com eren el Barri Vell i el campus de Palau fa 20 anys!

Probablement, la UdG i el Parc Científic han estat el factor dinamitzador més important de 
l’economia gironina dels darrers 50 anys.

Aquest present esplèndid és un producte directe del passat, i tot el que avui ens està succeint 
té arrels profundes en la història de la ciutat i de la Universitat. Només si intentem conèixer i 
comprendre el passat podrem entendre el present i –amb moltes limitacions– intuir el futur 
que ens espera.

L’Estudi General de Girona

Doncs bé, ara ens convé recordar que la creació de la Universitat de Girona, l’Estudi General, 
arrenca amb el Reial decret d’Alfons el Magnànim en què concedia a la ciutat de Girona el 
privilegi per a la fundació de la Universitat, el 9 de març de 1446 (fa, doncs, 565 anys !). Aquest 
privilegi es va concedir a petició dels regidors de Girona desplaçats a Nàpols. Curiosament, 
s’obté per a Girona quatre anys abans que per a Barcelona, que rep la concessió l’any 1450. 
Certament, l’inici de l’activitat acadèmica i la construcció de l’actual edifici del Rectorat és 
d’anys posteriors, com a conseqüència de la inestabilitat política a la ciutat i de la greu crisi 
econòmica de bona part del segle XV.

En qualsevol cas, entre 1572 (ara fa 439 anys) i 1717, a l’Estudi General de Girona s’imparteix 
gramàtica, teologia, filosofia, art, dret i medicina, i s’expedeixen títols de batxiller, llicenciat, 
mestre en art i doctor. Aquest període de 145 anys s’acaba el 1717, amb el Decret de Nova 
Planta, que clausura les sis universitats catalanes i manté únicament la de Cervera.

La Universitat Lliure de Girona (1870-1874)

En el segle XIX, l’Ajuntament de Girona pren novament la iniciativa. Durant l’anomenat sexenni 
democràtic o revolucionari, i a proposta del regidor progressista Narcís Pérez, s’acorda la 
creació de la Universitat Lliure de Girona el 29 de novembre de 1869. Ara fa 142 anys, 
coincidint amb la celebració de la inauguració del servei d’aigua potable, a la ciutat, i amb 
la implantació de la pesseta com a moneda única, a Espanya. Aquesta Universitat, malgrat 
l’oposició frontal del rector de la Universitat de Barcelona, impartirà Dret i Farmàcia entre 
1870 i 1874. Exactament fins al 20 de juliol de 1874, dia en què es transmet a l’alcalde de la 
ciutat la resolució segons la qual «el Presidente del Poder Ejecutivo de la República ha tenido 
a bien aprobar la conducta seguida por ese Rectorado (de Barcelona) de haber retirado a 
dicho Ayuntamiento (de Girona) la autorización que tiene concedida para las Enseñanzas 
de Derecho y Farmacia que se daban en la Universidad Libre de Gerona y la suspensión de 
exámenes y grados». El secretari de la Universitat gironina escrivia a l’alcalde de la ciutat, 
per aquest motiu: «Es mucha la ambición de Barcelona; yo creo que quisiera tragarse toda 
Cataluña.»

I és que la Universitat de Girona era competidora directa de la Universitat de Barcelona, i en 
moments de crisi econòmica (sempre la crisi...) la matrícula d’alumnes de Girona i d’arreu 
de Catalunya era una amenaça per a la Universitat de Barcelona. El rector de la UB, Antonio 
Bergnes de las Casas, tenia motius per sentir-se amenaçat: l’any 1866 la UB tenia gairebé 
1700 estudiants, i a la UdG es van registrar 568 expedients acadèmics, dels quals un terç 
eren de la província de Girona, un altre terç de la resta de Catalunya i el darrer terç, de les 
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Balears, Cuba i Puerto Rico i de la resta d’Espanya a parts similars. Sigui com sigui, el rector 
de la UB aconseguí el seu propòsit de tancar la Universitat Lliure de Girona. En una carta 
a l’alcalde de Girona, el rector li argumentava: «¿Y para qué necesita la inmortal Gerona 
una Universidad mal montada, inútil por consiguiente, y hasta perjudicial, gozando, como 
merecidamente goza, de unos blasones que no hay ciudad de Europa que no la envidie? 
¿No es preferible abstenerse, cuando no hay medios...? ¿No vale más aplazarlo para más 
adelante cuando se pueda hacer bien y según la ley manda, que persistir ahora en hacerlo 
mal y contra toda consideración divina y humana?»

Ja ho veuen: argumentacions no massa diferents de les que se senten ara en relació amb 
l’excés d’universitats a Catalunya i amb la necessitat de racionalització de l’oferta universitària 
a Catalunya i de fusions d’universitats a Espanya.

Col·legi Universitari de Girona i Politècnica (1969-1991)

La realitat és tossuda i l’any 1969 (fa 42 anys) es reprèn l’ensenyament universitari a 
Girona com a secció delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb seu, inicialment, a la Casa de Cultura per a la secció de Lletres 
i, posteriorment, a l’edifici de la Politècnica de Montilivi per a les enginyeries tècniques. 
Aquesta vegada, doncs, gràcies a les universitats de Barcelona es recuperaven els estudis 
universitaris a Girona. Aquesta història recent ja la coneixen molts dels actuals professors, 
protagonistes directes durant aquella època dels esforços, neguits, treballs i reunions per 
aconseguir (amb l’Ajuntament, la Diputació i la Cambra de Comerç) la reinstauració dels 
estudis universitaris a Girona. L’explicació del miracle de la superació de les dificultats la 
dóna amb encert el professor Jordi Nadal i Oller, director del Col·legi Universitari, quan 
escriu, l’any 1981, en la presentació del primer número de la revista Estudi General: «Deixeu-
m’ho dir des del meu lloc de director exigent i poc propens a l’afalac. L’equip professoral és 
el gran actiu del C.U.G. Cinc anys de tractes amb els seus components m’han descobert una 
gent admirable, que honora l’estament universitari. Al C.U.G. els ensenyants fan més hores 
que arreu, cobren menys i no hi tenen possibilitat d’ascendir. Tot i això... hi cova un caliu 
inextingible capaç d’inflamar els projectes intel·lectuals més enlairats.»

Finalment, el desembre de 1991, ara fa 20 anys, el govern de la Generalitat de Catalunya 
aprova la creació de la nova Universitat de Girona.

Aquesta és la llarga història d’una Universitat que comença a Nàpols, amb el privilegi reial 
d’un rei d’Aragó provinent de la casa dels Trastàmara (el segon després del Compromís de 
Casp), que recull en el seu escut l’àliga dels Àustries, i que passa per un rei Borbó, Felip V, 
que la tanca amb el Decret de Nova Planta el 1717, per un regent previ als Savoia, que la 
reinstaura al 1870, i per un president de la Primera República que la torna a tancar el 1874, 
i que reneix al final de la dictadura franquista i es consolida novament amb la monarquia 
parlamentària i amb la Generalitat de Catalunya.

I ara, la crisi del sistema de finançament universitari públic

El conseller Andreu Mas-Colell ens deia fa pocs dies que el repte que se’ns planteja avui és 
«la necessitat de reformular el sistema universitari per arribar a un model que sigui alhora 
excel·lent i sostenible». Per fer això és necessari, en la meva opinió, treballar urgentment i 
plegats en la definició del nou model. Ara per ara, només estem patint les conseqüències 
de la disminució contundent (uns 150 milions d’euros menys) del 16% de les subvencions 
(transferències) de la Generalitat al conjunt d’universitats catalanes aquest any 2011. I 
les previsibles disminucions, que encara no es coneixen amb exactitud, per a l’any 2012. 
La disminució de les transferències (subvencions) és només una conseqüència directa 
de la disminució dels ingressos públics i de la necessitat d’ajustar-se a les previsions de 
dèficit. Però no és un canvi de model. Ara és un bon moment per reformular el model de 
finançament, que hauria de ser, més que un repartiment de subvencions, un model que cregui 
veritablement en l’autonomia de les universitats. De quina autonomia de gestió disposen 
les universitats si les taxes de matrícula són aprovades a Madrid, les transferències a les 
universitats ho són a Barcelona, els sous a la Llei de Pressupostos, els convenis laborals 
són d’abast interuniversitari, i les inversions en obres es negocien en un pla interuniversitari 
entre totes les universitats i la Generalitat?
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I amb quin model de governança?

Una contribució documentada a aquesta reformulació és el treball del rector de la Universitat 
Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau Vidal, titulat La universitat pública catalana d’avui. Les 
conclusions d’aquest treball –basades en la recopilació de dades– són clares i contundents. 
Ni sobren universitats a Catalunya, ni s’ha anat massa lluny en l’extensió del sistema 
universitari arreu de Catalunya, ni és massa car, ni és ineficaç, ni ineficient. Naturalment, 
hem de millorar el sistema, però sense apriorismes.

Amb aquest nou model, la Universitat de Girona n’hauria de sortir especialment afectada 
i beneficiada. Amb el model actual, el resultat és que la Universitat de Girona i les seves 
comarques ocupen la darrera posició en l’escala de transferències públiques universitàries 
a Catalunya, si es mesura en termes d’euros per habitant de la demarcació. (A Catalunya 
són 127 euros de mitjana per habitant i any, i a Girona, només 84 euros per habitant i any). 
També som els darrers si es mesura en termes de ràtio per PIB provincial (a Catalunya li 
correspon el 0,45 % de la ràtio PIB/Catalunya i a Girona, el 0,31 % de la ràtio PIB/Girona). 
I si a Catalunya som els darrers, a l’Estat espanyol som els penúltims, amb les universitats 
de Salamanca, Granada, Valladolid i La Corunya com les més ben dotades, ja que reben per 
transferències universitàries entre 233 i 393 euros equivalents per habitant de la província.

Entre 3 i 5 vegades més que Girona!

No es pot demanar més suport econòmic de les institucions gironines si no es tenen presents 
aquestes dades del treball de F.X. Grau. En tot cas, segur que s’obtindrà tot el seu suport i la 
seva complicitat per situar la Universitat de Girona al lloc que li pertoca.

La població, el territori i totes les institucions gironines necessiten que la UdG disposi d’un 
finançament públic similar al de les altres demarcacions catalanes i, per descomptat, similar 
al de les altres províncies de l’Estat. Només si anem en aquesta direcció podem aspirar a 
superar un greuge històric que corre el risc de perpetuar-se. L’ensenyament universitari, 
la investigació i la transferència tecnològica a Girona no es poden considerar només una 
reivindicació de rectors, professors i estudiants. La Universitat a Girona és una necessitat 
per a l’economia gironina, per a les seves empreses i per als seus habitants. Per millorar la 
cultura, el coneixement i la salut dels seus ciutadans.

Cal un nou sistema de finançament públic universitari que també es plantegi l’actual model 
de taxes universitàries. No sembla gaire raonable que avui sigui més cara l’educació a les 
escoles bressol, fins i tot en algunes de públiques, o el batxillerat en centres privats, que 
l’ensenyament universitari. Ens convindria,

crec, un model que premiï econòmicament els estudiants amb millors expedients acadèmics 
i que garanteixi un sistema de beques per a aquells que més ho necessitin, de manera que no 
es quedi ningú fora de la Universitat per manca de recursos econòmics. Un sistema de taxes 
just i equitatiu, que no sigui regressiu socialment. Un sistema en què pagui més qui més 
té. Aquest debat social és avui més adequat i necessari que mai. Ha de ser un debat franc, 
diligent i generós. Ens hi juguem l’excel·lència desitjada en l’ensenyament, la sostenibilitat 
econòmica i la mateixa continuïtat de la universitat pública. I les universitats petites, encara 
que siguin més eficients, corren més riscos –difícilment el peix petit es menjarà el gran... En 
resum, necessitem un nou model de finançament que conegui el passat, analitzi el present i 
ens projecti cap a un futur engrescador.

Res més; espero que la seva paciència disculparà l’extensió d’aquest discurs.

Gràcies a tots i que tinguem molta sort, i encara més ganes de treballar-la!

Manel Serra
Vicepresident del Consell Social
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INFORME DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL AL CLAUSTRE DE 6 DE 
JULIOL DE 2012

Sabeu que el Reglament del Claustre de la Universitat de Girona preveu que el president del 
Consell Social, tot i no ser-ne membre, hi presenti un informe cada dos anys. Compleixo 
aquest precepte amb satisfacció i penso que és un moment adequat per acomiadar-me de 
tots vosaltres, ara que s’acosta la fi de la meva presidència.

Tal com marca la llei i com passa amb els altres càrrecs de les universitats, els presidents 
dels consells socials són nomenats per quatre anys i poden ser reelegits per a un segon 
mandat. Ja s’han complert els meus vuit anys, i es preveu que ben aviat es nomeni el nou 
president i es produirà el meu relleu i el de bona part dels membres del Consell Social.

Com que amb la convocatòria d’aquesta sessió hi heu trobat el meu informe, que ressegueix 
els canvis en la composició, els pressupostos, els acords i les principals actuacions del 
Consell Social des del darrer informe, presentat al claustre el 2010, em permeto dedicar 
aquests minuts a repassar els darrers vuit anys.

Hem intentat treballar en equip, per necessitat i per convicció, perquè no volíem una entitat 
presidencialista. Durant aquest temps han passat per la institució 37 consellers. Tots ells 
hi han aportat molt, amb la seva experiència i els seus coneixements, però seria injust no 
esmentar les tres persones que més han treballat durant aquests vuit anys, els qui han 
presidit les tres comissions en què es distribueixen les tasques del Consell: la Pepita Perich, 
en Miquel Matas i el vicepresident Manel Serra. Sense la seva companyia i el seu suport no 
hauria pogut complir l’encàrrec que vaig acceptar el maig del 2004.

Crec que quan un decideix ser en un lloc, a qualsevol lloc, ha d’intentar deixar-lo millor de 
com el vam trobar. Modestament, crec que el Consell Social està millor ara que fa vuit anys 
i la Universitat de Girona també.

Vam decidir, des del primer dia, que havíem de destinar la major part del pressupost del 
Consell Social a la UdG. Amb aquest objectiu, vam reduir l’estructura i les despeses de 
personal, així com les despeses corrents, i això s’ha traduït en el fet que el total dels dos 
primers capítols del nostre pressupost, que el 2004 representaven el 78 % del total siguin 
només el 45 % el 2012.

L’estalvi en despesa de personal i corrent i la gestió dels romanents ens ha permès disposar 
de més recursos per destinar-los a òrgans, unitats i actuacions de la universitat.

Així, hem pogut col·laborar amb iniciatives concretes de projecció del personal docent i 
investigador, a través de les convocatòries d’ajuts del Consell Social, que hem anat convocant 
cada gener excepte aquest any. Hi hem pogut destinar un 10% de tota la nostra despesa en 
aquest període, equivalent a 359.000 €. També hem donat suport a projectes dels diferents 
vicerectorats mitjançant ajuts institucionals, als quals hem dedicat prop del 20% de la 
despesa d’aquests darrers 8 anys, amb un total de 710.000 €. Aquí destacaríem el suport a 
la millora de la gestió econòmica, les obres de millora als dos edificis del carrer Alemanys 
i el suport a la consolidació de la revista Engega. En alguns dels projectes de la comunitat 
universitària, com ara el projecte Rossinyol, les beques de transferència, l’associació Alumni-
UdG o el Consorci dels Vivers d’Empreses, ens hi hem implicat tant que ens els sentim molt 
nostres per la seva orientació, més enllà de la seva forma concreta o de les persones que els 
han gestionat. 

La major part de les iniciatives a les quals hem donat suport tenen uns objectius molt 
pensats: col·laborar amb la promoció i la projecció de la Universitat de Girona, promoure 
l’emprenedoria entre els nostres alumnes i afavorir la transferència del coneixement cap al 
nostre entorn. Així, hem dedicat un 12 % dels nostres recursos (500.000 €) a la promoció de 
la UdG entre els centres d’ensenyament secundari, amb les beques Botet i Sisó i els premis 
als treballs de recerca de Batxillerat, i un 15 % (600.000 €) els hem dedicat a diferents 
actuacions de foment de l’emprenedoria i de la transferència, des de la Universitat i des del 
Parc Científic i Tecnològic. 

Estic raonablement satisfet de la meva participació i de la dels consellers en el Consell 
de Govern i les comissions de la Universitat de Girona, en les seves fundacions i en els 
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òrgans del sistema universitari català. Les portes del meu despatx han estat obertes a tota 
la comunitat universitària. He de tornar a destacar la consellera Pepita Perich –que ha estat 
la nostra referència en la visió d’una universitat que treballi la inclusió–, el conseller Miquel 
Matas –que ha centrat la seva dedicació a la relació amb el mon professional i de l’empresa 
i ha estat la nostra persona de contacte amb el Parc Científic i Tecnològic i amb el Patronat 
de l’Escola Politècnica Superior– i el vicepresident, durant quasi tots aquests anys, en Manel 
Serra –que ha donat sempre suport i ha fet un seguiment constant de la millora de la gestió 
econòmica i pressupostària que ha impulsat l’equip de gerència. 

Com he dit abans, tinc el convenciment que la Universitat de Girona també està millor ara que 
al 2004. Hem crescut en superfície, de 105.000 m2 a 170.000 m2. En titulacions, hem passat 
de 43 titulacions i 8 programes de doctorat a 41 graus, 37 màsters oficials i 5 programes 
de doctorat. Tenim, de nova implantació, els títols de Comunicació Cultural, Criminologia, 
Arquitectura, Publicitat i Relacions Públiques, Medicina, Biotecnologia, Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport –a l’escola universitària adscrita EUSES– i Treball Social. Les tesis 
doctorals llegides en aquest període han estat 366. De les 36 de l’any 2004 hem passat a 78 
el 2011. Hem passat de 20 departaments a 24, de 8 instituts de recerca a 11. Tenim ara 3 
instituts de recerca a la institució CERCA. Hem passat de 5 càtedres a 21, amb presència a 11 
municipis. El Parc Científic i Tecnològic ha passat de projecte a realitat, una realitat de 36.000 
m2 construïts en una superfície de 75.000 m2, amb quasi 80 empreses i 1.300 treballadors.

El pressupost ha passat de 71 a 84 milions d’euros –però amb la recança d’haver retrocedit 
ara als recursos de 2007. El finançament extern de la recerca ha passat de 9,5 a quasi 14 
milions d’euros.

Més important que els recursos són les persones. Els estudiants han passat de 12.759 
a 14.465. El personal docent i investigador, de 758 a 910, i el personal d’administració i 
serveis, de 495 a 614.

Aquestes xifres no ens han de fer oblidar que durant els darrers dos anys la situació 
econòmica de la Universitat de Girona s’ha deteriorat. Com que tots us heu llegit el document 
de Gerència al Claustre, que resumeix l’escenari econòmic, no hi insistiré. Les mesures 
preses pels governs afecten tots els sectors de la comunitat universitària i la institució en 
el seu conjunt. Només el seny, la prudència i el rigor que ha estat norma de la casa ens 
ha permès estar en una situació comparativament millor que altres universitats del nostre 
sistema públic, i espero que no haver incorregut en dèficit se’ns reconegui en el futur amb 
un millor finançament.

Moltes vegades us he parlat de l’optimisme com a qualitat necessària als educadors, i hem 
de trobar llum enmig de tantes ombres. Ha estat positiu que hàgiu reduït despeses amb 
sistemes que abans ni es plantejaven. Amb aquest optimisme us demano que encareu els 
reptes que la nostra universitat té en el futur més o menys immediat, un futur que els actuals 
membres del Consell Social veurem de lluny. Serà una universitat que es governarà de 
manera diferent, inclosa en un sistema universitari públic d’una Catalunya lliure que tindrà 
un nou pla de titulacions, tant de graus com de màsters, un nou pla que serà més reduït que 
l’actual i que obligarà la Universitat de Girona i les altres universitats a renunciar a alguna de 
les titulacions que actualment s’imparteixen. Serà una universitat de docència i recerca, bona 
en alguns camps i excel·lent en altres, on els mèrits d’uns no provoquin enveges als altres. 
Serà una universitat amb un Parc Científic i Tecnològic plenament consolidat com a espai 
generador de la transferència del coneixement a la societat. Serà una universitat pública de 
servei al territori i amb projecció a tot el món.

I en aquest demà els meus companys del Consell Social i jo ens sentirem orgullosos d’haver-
vos acompanyat uns anys, amb la satisfacció de no haver molestat gaire, amb la recança 
de no haver sabut i pogut fer més i amb un agraïment infinit a tots els qui ens heu ajudat a 
conèixer, entendre i estimar aquesta nostra Universitat de Girona.

Albert Bou i Vilanova
President del Consell Social
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PREMIS PER A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT (13a 
EDICIÓ PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UdG I 10a EDICIÓ PREMIS COAC 
D’ARQUITECTURA), 15 DE JUNY DE 2012

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

Bona tarda,

Tinc l’honor de parlar-vos en nom del Consell Social, aquest òrgan al qual la Llei encomana 
la relació entre la societat i la universitat. No sempre ho sabem fer però la convocatòria 
d’aquests premis és un exemple d’aquesta relació perquè es convoquen amb la delegació de 
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i amb el suport i la col·laboració de diverses 
institucions públiques com la Direcció General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Girona, els consells comarcals de l’entorn, l’Ajuntament de Girona. Aquest 
any encetem la col·laboració de les dues escoles d’aquí adscrites a la nostra universitat: 
l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (L’EUSES) i de l’Escola Universitària de Realització 
Audiovisual i Multimèdia (L’ERAM). A tots els representants d’aquestes entitats els agraïm el 
seu suport, la feina dels seus avaluadors i la seva presència en aquest acte.

Felicitem als estudiants que heu dedicat molt d’esforç al treball de recerca. A les classes, 
els professors us acompanyen per un camí conegut i, en canvi, amb aquesta experiència us 
heu endinsat en llocs ignorats, us heu fet preguntes i heu trobat respostes. Tots heu d’estar 
orgullosos de la feina feta, no només els premiats.

Tot el nostre agraïment als professors per la feina d’engrescar i acompanyar els vostres 
alumnes en aquest viatge incert. I a tots els avaluadors, a en Jaume i la Teresa que no sabem 
con se’n surten de la feina de tot el procés dels premis i a Josep Duran, que n’és el director 
acadèmic. Penseu que s’han presentat 312 treballs de 93 centres diferents i els han avaluat 
132 persones.

Aviat us parlarà l’Ingrid Vilagran que fa uns anys va ser premiada pel seu treball de recerca, 
que no té res a veure amb el que està fent ara i això també és un exemple d’adaptació a un 
món canviant. D’aquí uns anys li demanarem a algun dels premiats avui que vingui a explicar 
la seva experiència. 

Fa uns dies venia cap a la Universitat des del meu poble. Feia bon temps i els camps tenien 
aquest verd exultant de la primavera i pensava què us podria dir avui. Tinc el privilegi de 
parlar a un grup de joves que teniu la vida per endavant i que sereu persones influents, un 
privilegi que tindré una sola vegada i pensava que si volia que ho recordéssiu, havia de dir-
vos una sola cosa. Aquest únic consell que us dono és aquest: Que sigueu honestos, que 
en cada moment els vostres actes estiguin guiats pels valors morals, com ara el respecte, 
la tolerància, la lleialtat, la responsabilitat, la justícia. Ja sé que la gent gran del nostre país 
i d’Espanya no us donen massa bons exemples però si em feu cas potser no podreu casar 
els vostres fills al Palau de la Música, no us emportareu un munt de diners al banc per haver 
enfonsat una caixa, no podreu anar a caçar elefants a Botswana, però estareu en pau amb 
vosaltres mateixos i podreu anar per tot amb la cara ben alta. Estic segur que això i que 
sigueu feliços amb els estudis i amb la vida és també el que volen per vosaltres la gent que 
us estima.

Albert Bou i Vilanova
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3 PREMIS en la categoria de TREBALLS DE RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

TÍTOL DEL TREBALL: La Publicitat i el món clàssic

NOM I COGNOMS: Eva Güibas Guilana

CENTRE IES JOSEP BRUGULAT (Banyoles)

TÍTOL DEL TREBALL: Anàlisi de la caracterització física dels figurants a “Les aventures 
de Tintin”

NOM I COGNOMS: Martí Amargant Arumí

CENTRE IES MONTSORIU (Arbúcies)

TÍTOL DEL TREBALL: ¿Una voz própia?

NOM I COGNOMS: Andrea López Nieto

CENTRE IES CASTELLÓ D’EMPURIES

3 PREMIS en la categoria de TREBALLS EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

TÍTOL DEL TREBALL: Els olis i els terres porosos

NOM I COGNOMS: Nil Carbó Gardella

CENTRE IES MONTSORIU (Arbucies)

TÍTOL DEL TREBALL: Coneixes la mosca de la fruita?

NOM I COGNOMS: Patricia Ruiz Porras i Mireia Fayol Caro

CENTRE IES VALLVERA (Salt)

TÍTOL DEL TREBALL: Donar-ho tot

NOM I COGNOMS: Maria Florencia Sacristán Sookoian

CENTRE IES LA GARROTXA (Olot)

1 PREMI en la categoria de TREBALLS DE RECERCA EN ARTS VISUALS

NOM I COGNOMS: Construcció d’una càmera estenopeica

TÍTOL DEL TREBALL: Júlia Lidoy Logroño

CENTRE MARISTES GIRONA

1 PREMI en la categoria de TREBALLS DE RECERCA EN SALUT I ESPORT

NOM I COGNOMS: Mort sobtada de l’atleta

TÍTOL DEL TREBALL: David Cruz Puntí

CENTRE IES LA GARROTXA (Olot)

7 PREMIS en la categoria de TREBALLS DE RECERCA D’ÀMBIT COMARCAL

COMARCA Alt Empordà

NOM I COGNOMS: Mireia Reynal Gazapo

TÍTOL DEL TREBALL: Buscant una resposta

CENTRE IES RAMON MUNTANER (Figueres)
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COMARCA Baix Empordà

NOM I COGNOMS: Martí Rufí Salis

TÍTOL DEL TREBALL: Les dunes litorals de Torroella de Montgrí

CENTRE IES MONTGRÍ (Torroella de Montgrí)

COMARCA Gironès

NOM I COGNOMS: Franc Massaneda Feliu

TÍTOL DEL TREBALL: Les centrals hidroelèctriques de Bescanó

CENTRE IES CASTELL D’ESTELA (Amer)

COMARCA Pla de l’Estany 

NOM I COGNOMS: Anna Maria Rustullet Farjas

TÍTOL DEL TREBALL: Animació d’una llegenda del Pla de l’Estany

CENTRE IES PLA DE L’ESTANY (Banyoles)

COMARCA Ripollès

NOM I COGNOMS: Jordi Martín Guillaumes

TÍTOL DEL TREBALL: La llebre a la Vall de Camprodon

CENTRE IES LA GARROTXA (Olot)

COMARCA La Selva

NOM I COGNOMS: Narcís Junquera Cros

TÍTOL DEL TREBALL: Aigües mineromedicinals a La Selva

CENTRE IES CASTELL D’ESTELA (Amer)

COMARCA La Cerdanya

NOM I COGNOMS: Judit Calveras Casanovas

TÍTOL DEL TREBALL: Santa Maria de Puigcerdà, 75 anys sense l'església

CENTRE IES PERE BORRELL (Puigcerdà)

1 PREMI en la categoria de TREBALLS DE RECERCA QUE TINGUIN COM A ÀMBIT LA CIUTAT 
DE GIRONA

NOM I COGNOMS: Irene Roca Gilabert

TÍTOL DEL TREBALL: El mobiliari urbà a la ciutat de Girona

CENTRE IES SANTIAGO SOBREQUÉS I VIDAL (Girona)

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

NOM I COGNOMS: Carla Herrero Torrellas

TÍTOL DEL TREBALL: A la recerca de la pròpia identitat

CENTRE IES LLUIS COMPANYS (Tordera)
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1 PREMI COAC D’ARQUITECTURA A TREBALLS DE RECERCA SOBRE ARQUITECTURA, UR-
BANISME I CIUTAT

NOM I COGNOMS: Sara Palmada Castells

TÍTOL DEL TREBALL: Pla de Tudela – igual que abans?

CENTRE IES OLIVAR GRAN (Figueres)

2 ACCÈSSITS COAC D’ARQUITECTURA

NOM I COGNOMS: Meritxell Solé Eugenio

TÍTOL DEL TREBALL: Perdre el tren i l’estació

CENTRE IES VALLVERA (Salt)

NOM I COGNOMS: Ariadna Baixas Viaplana

TÍTOL DEL TREBALL: Com era Sant Julià?

CENTRE IES LA GARROTXA (Olot)
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REPRESENTACIÓ EN ÒRGANS I ENTITATS RELACIONADES L’AGOST DEL 2012

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 millora i a la projecció de la Universitat de Girona.

CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA (CIC)

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 del 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 seus 
membres.

També es pot organitzar en comissions que 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. Josep Pujades i Sànchez. 

Al llarg d’aquest curs 2011-2012 s’ha participat en les reunions següents:

Ple de la Junta: 6 d’octubre de 2011, 10 de novembre de 2011, 1 de desembre de 2011, 8 de 
març de 2012, 10 de maig de 2012 i 29 de juny de 2012.

Conferència General: 1 de desembre de 2011 i 29 de juny de 2012.

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI A CATALUNYA (AQU)

Les finalitats de l’AQU Catalunya són avaluar la qualitat, certificar els processos i acreditar 
l’aprenentatge dels ensenyaments del sistema universitari de Catalunya, finalitats que han 
d’orientar permanentment la seva adequació a les demandes socials, als requisits de qualitat 
de la 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 2011-2012 s’ha participat en les reunions següents:

Consell de Direcció: 21 de novembre de 2011 i 28 de març de 2012.
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ASSOCIACIÓ CATALANA D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES (ACUP)

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) és una associació formada per les 
vuit universitats públiques de Catalunya. Nascuda l’any 1997 amb la voluntat de ser-ne el 
portaveu, l’ACUP les representa i promou. 

La missió de l’Associació és donar suport al treball de les universitats que en són membres i 
unir esforços perquè puguin compartir coneixements i bona pràctica. Per això també reivindica 
un sector d’educació superior pròsper i divers que proporcioni avantatges a tothom.

L’ACUP impulsa activitats que contribueixen al desenvolupament social, cultural i econòmic 
de Catalunya. És prioritària la potenciació de la formació i recerca universitàries de qualitat, 
que permetin avançar amb fermesa en la construcció d’una societat basada en el coneixement.

Alhora, l’ACUP fomenta una cooperació eficaç de les universitats associades amb altres 
organismes i institucions, tant nacionals i estatals com internacionals, així com amb les 
administracions públiques, mitjançant l’intercanvi d’informació i l’elaboració d’estudis, 
informes i recomanacions.

En aquest sentit, l’Associació actua col·legiadament en la definició de les prioritats del sistema 
universitari català i en la negociació col·lectiva dels interessos de les universitats públiques 
amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat.

La col·laboració entre les universitats públiques catalanes respon, doncs, a la voluntat de fer 
plantejaments de conjunt, en bé del progrés del país. Des d’aquesta aspiració, basada en els 
principis d’autonomia, catalanitat i modernitat que han caracteritzat la història universitària 
de Catalunya, l’ACUP treballa pel futur.

El president del Consell Social de la UdG participa en l’assemblea general de l’ACUP i ha estat 
vicepresident tercer de l’associació durant el curs 2011/2012.

Representants del Consell Social al Consell de Govern de la UdG

Albert Bou i Vilanova
Miquel Matas i Noguera
Pepita Perich i Pujol

Representants del Consell Social a les comissions de la UdG

Comissió d’Avaluació Universitària: Dolors Bassa i Coll 
Comissió de Jurat de selecció de becaris: Pepita Perich i Pujol 
Comissió de Campus: Miquel Matas i Noguera 
Comissió d’Avaluació de Spin-off i Start-ups: Miquel Matas i Noguera, Alexandre Juanola i 
Ribera 
Comissió de Formació Continuada: Pepita Perich i Pujol 
Comissió de Pràctiques Professionals: Pepita Perich i Pujol 
Comissió Acadèmica i de Convalidacions: Josep Pujades i Sànchez 
Comissió per al Pla d’igualtats en matèria de discapacitats: Pepita Perich i Pujol 
Comissió de Comunicació: Jaume Rufí i Pagès 
Comissió de Qualitat: Dolors Bassa i Coll, Joaquim Romans i Ramió 
Comissió de Programació d’Estudis: Miquel Matas i Noguera, Núria Terés i Bonet 
Grup de Treball d’Inclusió Social: Pepita Perich i Pujol

Representants del Consell Social a la Fundació Privada UdG: Innovació i Formació

Patronat: 
Albert Bou i Vilanova (vicepresident del patronat) 
Pepita Perich i Pujol



35

Representant del Consell Social a la Fundació UdG: Universitat i Futur

Patronat:
Albert Bou i Vilanova 

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 Consorci de Vivers d’Empreses Territorials de la De-
marcació de Girona

Consell Plenari: 
Miquel Matas i Noguera

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

Albert Bou i Vilanova 

Representants del Consell Social al Consell Interuniversitari de Catalunya

Conferència:
Albert Bou i Vilanova 
Josep Pujades i Sànchez

Junta del Ple:
Albert Bou i Vilanova

Comissió de Beques i Preus:
Josep Pujades i Sànchez

Representants del Consell a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya (AQU Catalunya)

Consell de direcció:
Albert Bou i Vilanova

Comissió permanent:
Albert Bou i Vilanova

Grup de treball en el marc del Projecte d’inserció laboral:
Pepita Perich i Pujol

Representants del Consell Social a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

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

2011

 – 11 de setembre, acte institucional de celebració a Girona de la Diada Nacional de Catalunya.
 – 13 de setembre, acte de cloenda del Projecte Pis Amic 2010-2011.
 – 15 de setembre, Jornades «Tempus Competence & University of Prishtina».
 – 15 de setembre, acte de presentació de l’associació PostScriptum: Alumni UdG.
 – 29 de setembre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials.

 – 3 d’octubre, acte de cloenda del centenari de la Cambra de Comerç de Girona.
 – 4 d’octubre, presentació del llibre Memòria del comerç a les comarques gironines.
 – 5 d’octubre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de la Facultat de Ciències.
 – 6 d’octubre, actes commemoratius del centenari del naixement del doctor Lluís Antoni 
Santaló.

 – 7 d’octubre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de l’Escola Politècnica 
Superior (EPS).

 – 17 d’octubre, presentació pública de l’estudi Impactes de les universitats públiques 
catalanes a la societat.

 – 20 d’octubre, presentació a Madrid dels projectes presentats a la convocatòria «Campus 
de Excelencia Internacional 2011».

 – 21 d’octubre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de la Universitat de Girona.
 – 26 d’octubre, reunió dels presidents de les comissions al càrrec de la programació 
acadèmica dels consells socials de les universitats catalanes.

 – 27 d’octubre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de la Facultat de Dret.
 – 27 d’octubre, inauguració del Centre Spurna al Parc Científic i Tecnològic.
 – 2 de novembre, acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de la Facultat de Medicina 
i de la Facultat d’Infermeria.

 – 4 de novembre, acte d’inici del Projecte Rossinyol a Palamós.
 – 5 de novembre, acte d’inici del Projecte Rossinyol a Girona i Figueres.
 – 14 de novembre, presentació del projecte UdiGital.edu.
 – 16 de novembre, jornada del Cercle d’Economia: «La inserció laboral dels universitaris. El 
seu encaix per competir en l’escenari internacional».

 – 16 i 17 de novembre, jornada de la Conferencia de Consejos Sociales, a València. 
 – 18 de novembre, inauguració de l’Escola de Doctorat de la UdG.
 – 24 de novembre, jornada «Empresa i coneixement: pilars per a un nou model de 
coneixement».

 – 1 de desembre, jornada «Aspectes legals i fiscals rellevants que hauria de conèixer un 
patró de fundació».

 – 2 de desembre, jornada tecnològica i acte d’inauguració del centre ASCAMM GIRONA, al 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

 – 13 de desembre, acte de presentació del llibre Universitat de Girona: història, arquitectura 
i patrimoni.

 – 16 de desembre, acte institucional de celebració dels vint anys de la Universitat de Girona.

2012

 – Del 10 de gener al 24 d’abril, reunions i sessions entre experts i els secretaris dels consells 
socials de les universitats públiques catalanes i el secretari executiu d’ACUP, en el marc de 
l’estudi sobre les relacions de la universitat amb l’empresa.
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 – 10 de febrer, conferència i col·loqui sobre el tema de la transferència, en particular sobre 
les experiències i accions de la UPC, a càrrec del Dr. Francesc Solé Parellada, catedràtic 
del Departament d’Organització d’Empreses i director del Parc de Recerca i Innovació de 
la UPC.

 – 15 de febrer, reunió per a l’estudi «Oportunitats d’innovació en l’educació en tots els espais 
dels campus de la UdG».

 – 22 de febrer, reunió amb els degans i directors dels centres docents de la UdG.
 – 13 de març, reunió amb els presidents dels consells socials de les universitats públiques 
catalanes.

 – 22 de març, acte de presentació del campus d’excel·lència internacional Campus 
Euromediterrani del Turisme i l’Aigua.

 – 27 de març, inauguració de la 13a edició del Fòrum Industrial de l’Escola Politècnica 
Superior.

 – 11 d’abril, reunió amb els secretaris dels consells socials de les universitats catalanes per 
a l’organització de la Jornada de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas a Barcelona.

 – 13 d’abril, sessió acadèmica d’investidura de la Dra. Encarna Roca Trias com a doctora 
honoris causa de la Universitat de Girona.

 – 18 d’abril, reunió amb el president de la Fundació Fem.cat i amb la rectora de la UdG per a 
la participació en el Programa Universitat-Empresa d’aquella fundació.

 – Del 25 al 27 d’abril, participació en la 5a edició del Programa Universitat-Empresa de la 
fundació privada d’empresaris Fem.cat.

 – 26 d’abril, acte de cloenda i lliurament de diplomes del curs d’especialització impartit a 
Figueres dins el marc del projecte Transversalis.

 – 7 de maig, presentació de «Relationship between University and society. The Social Council 
of the University».

 – 10 de maig, jornada sobre «La volta catalana», a l’Escola Politècnica Superior.
 – 19 de maig, cloenda del Projecte Rossinyol 2011-2012 a Banyoles.
 – 24 de maig, acte de graduació del curs 2010-2011 de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials.

 – 25 de maig, cloenda del Projecte Rossinyol 2011-2012 a Palamós.
 – 26 de maig, cloenda del Projecte Rossinyol 2011-2012 a la Bisbal d’Empordà.
 – 8 de juny, jornades TIC SALUT, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
 – 12 de juny, acte de presentació de l’Ideari de la Xarxa d’Innovació Pública.
 – 15 de juny, acte de lliurament dels premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.
 – 18 de juny, reunió amb representants dels estudiants al Claustre de la UdG.
 – 22 de juny, acte de graduació dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques.
 – 27 de juny, acte de lliurament dels Premis Patronat de l’Escola Politècnica Superior.
 – 2 de juliol, conferència «Girona, el govern del canvi», a càrrec de Carles Puigdemont, 
alcalde de Girona.

 – 10 de juliol, presentació de la liquidació del pressupost de la UdG de l’exercici 2011.
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ACTUACIONS 2011-2012

Actuacions envers la comunitat universitària

 – Seguiment del Pla Estratègic 2008-2013 de la UdG. El Consell Social ha participat en els 
treballs d’anàlisi, debat i definició de les línies d’actuació prioritàries en el període 2012-
2013. El vicepresident del Consell Social ha presidit la comissió de l’àmbit 1, «Creació i 
transferència de coneixement» i el secretari ha actuat com a tal en la comissió de l’àmbit 
3, «La Universitat de Girona com a referent social”. A més, el Consell Social ha designat 
com a representants els senyors Manel Xifra, Jaume Fàbrega, Bru Pellissa i Pere Padrosa, 
així com la senyora Anna Albar, que han participat en els treballs de les comissions de 
seguiment dels diferents àmbits definits en el Pla Estratègic. 

 – Ajuts a la realització de projectes institucionals. La Comissió d’Economia, Pressupost i 
Patrimoni del Consell Social ha acordat transferir a diferents vicerectorats de la Universitat 
un total de 30.628,50 € a càrrec del pressupost del Consell Social per al 2012, per donar 
suport a la realització de la competició internacional de robòtica per a estudiants First LEGO 
League (5.000 €), al Projecte Pis Amic, en el marc del qual estudiants de la UdG conviuen 
amb persones amb síndrome de Down o altres discapacitats psíquiques (7.628,50 €) i a 
la catalogació de la biblioteca que el filòsof Raimon Panikkar va cedir a la UdG (18.000 €).

Actuacions de projecció de la UdG

 – «Tempus Competence & University of Prishtina». Destacats membres de la Universitat de 
Prishtina (Kosovo), única universitat pública del país, així com representants del Ministeri 
d’Educació i de l’Agencia d’Acreditació d’aquell país, es reuneixen a Girona en el marc 
del projecte europeu «Tempus Competence & University of Prishtina». L’objectiu d’aquest 
projecte, en el qual participen també les universitats FH Joanneum de Graz (Àustria), la 
Universitat d’Alacant i La Sapienza de Roma, és apropar la Universitat de Prishtina a l’espai 
europeu d’educació superior i a la planificació dels graus i màsters per competències. La 
reunió va tenir lloc els dies 15 i 16 de setembre de 2011 a la seu del Consell Social i va 
aplegar més d’una vintena de representants de les institucions implicades. El president del 
Consell Social va participar en la trobada amb una intervenció sobre la representació i la 
participació de la societat en el govern de la universitat catalana.

 – Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat: 13a edició Premis Consell 
Social de la UdG, 10a edició Premis COAC d’Arquitectura. L’edició d’aquest curs d’aquesta 
iniciativa ha integrat per primer cop les dues escoles adscrites a la UdG amb seu a Salt. 
Així, s’han creat dos nous premis, un de ciències de la salut i de l’esport i un d’arts visuals, 
que han estat dotats per les dues escoles adscrites, que a més han fet una aportació 
econòmica per a la gestió de la convocatòria. Així mateix, els premiats en qualsevol dels 
premis de la convocatòria obtenen una reducció equivalent al preu públic de matrícula si 
opten per un dels graus que s’imparteixen a l’EUSES o a l’ERAM. Els premis han assolit 
enguany un nou rècord de participació,/amb 312 treballs elaborats per 317 estudiants de 
93 centres d’ensenyament secundari de les comarques gironines, Osona, el Vallès Oriental 
i el Maresme.

 – Projecte Rossinyol. Prop de 100 mentors han desenvolupat la seva tasca dins el Projecte 
Rossinyol, enguany implantat a Girona, Lloret de Mar, Palamós, Palafrugell, la Bisbal 
d’Empordà, Olot, Banyoles, Blanes, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols. El Consell de 
Govern de la UdG, en sessió 5/12 de 27 de juliol, ha aprovat la creació del Gabinet de 
Mentoria Social: Projecte Rossinyol com a estructura de recerca, per «crear un marc 
adequat que doti d’estabilitat i ordeni la feina feta fins avui i la que ha de desenvolupar-
se en el futur» i per «la conveniència de reconèixer la tasca realitzada i d’ordenar-la per 
garantir-ne la continuació en el futur». La missió del gabinet serà promoure la recerca 
en l’àmbit de la mentoria, tant en general com la que té a veure particularment amb els 
sectors desafavorits. Els seus objectius seran també consolidar el Projecte Rossinyol de 
la UdG com a eina de servei als municipis gironins, explicar i oferir assessorament a les 
universitats i institucions que vulguin implementar programes similars i oferir un espai 
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de trobada i d’intercanvi amb totes les institucions que vulguin treballar per la inclusió social, 
cultural i lingüística. Un representant del Consell Social serà membre de l’òrgan col·legiat de 
govern d’aquesta estructura de recerca. 

 – Projecte universitat-empresa ACUP/consells socials. La Junta Directiva d’ACUP i els 
presidents dels consell socials van encomanar a les secretaries dels consells socials de les 
universitats catalanes i d’ACUP l’elaboració d’un informe sobre la relació entre universitat i 
empresa amb l’objectiu d’intensificar-la i millorar-la. Els treballs han resultat en la redacció 
de l’informe La relació universitat-empresa a Catalunya, que ha de facilitar el coneixement i 
les anàlisis sobre la interacció universitat-empresa al nostre país i proporcionar informació 
substantiva als decisors i als agents que interactuen en aquest camp d’activitat.

 – Jornadas de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas. El secretari del Consell 
Social de la UdG ha participat en aquestes jornades, organitzades pel Consell Social de la 
Universitat Politècnica de València i per la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Españolas, amb el tema «Los Consejos Sociales hacia el reto de la excelencia». 

 – La inserció laboral dels universitaris: el seu encaix per competir en l’escenari internacional. 
El president del Consell Social ha prologat una de les ponències d’aquesta jornada, organitzada 
per la Fundació Cercle d’Economia i AQU Catalunya amb l’objectiu de difondre a la societat 
els resultats de la quarta enquesta d’inserció laboral, realitzada enguany, i també obrir un 
debat sobre la integració dels universitaris en el món empresarial com a valor per competir en 
l’escenari internacional.

 – Becaris de transferència i innovació (BTI). S’ha desenvolupat la sisena edició d’aquesta 
convocatòria de beques, que vol reforçar la transferència dels grups de recerca de la UdG, 
especialment la dels membres de la xarxa Tecnio, i crear un perfil formatiu orientat a la 
transferència i la innovació. El Consell Social participa des del seu inici en la definició i el 
finançament d’aquest programa, que arriba a la 6a edició i que ha becat 140 estudiants des 
del curs 2006-2007. Enguany, s’ha redefinit el programa de formació dels becaris, per fer-la 
més aplicada i específica. Els becaris participen en un curs d’emprenedoria, innovació i món 
empresarial, en el qual reben formació sobre creació d’empreses, transferència i finançament, 
màrqueting, estratègia empresarial i protecció del coneixement, i també prenen contacte amb 
diferents casos d’èxit. El curs culmina amb l’elaboració d’un projecte de valorització d’un 
producte o servei, que se centra en el conveni amb l’empresa en què treballa el becari o en 
l’expertesa del grup de recerca o unitat dels serveis tècnics de recerca al qual està vinculat. 

 – Programa Tempus IV. El president del Consell Social ha participat, amb una presentació sobre 
les relacions de la universitat amb la societat, en la visita d’estudi a la Universitat de Girona dels 
participants en el projecte «LMPSM - Licence-Master professionnels en psychologie sociale 
pour intervenir auprès des publics migrants en Russie, Ukraine et au Kazakhstan», en el marc 
del Programa Tempus IV de la Unió Europea.

 – Consorci de Vivers d’Empresa Territorials. El plenari d’aquesta entitat, que ha comptat 
sempre amb el suport del Consell Social, va delimitar la coordinació amb la xarxa de promoció 
econòmica de la Diputació de Girona, que assumirà la comunicació interna i externa entre les 
diferents entitats consorciades i la priorització dels projectes d’internacionalització per part de 
la direcció del Consorci. Així mateix, es va acordar també reforçar els ponts de col·laboració 
amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. 
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