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1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

Em plau presentar-vos la primera memòria del Consell Social de la UdG. 

És una compilació de totes les actuacions del Consell des de la seva 
constitució, el dia 20 de setembre de 1996, fins al setembre de 1998, data en 
què està prevista la seva renovació parcial, tal i com estipula la Llei. 

Aquest és el primer Consell Social que ha tingut la Universitat de Girona des de 
la seva creació i després del temps de consolidació, durant el qual va ser 
regida pels òrgans de govern provisional que preveu la Llei, com són la 
Comissió Gestora i el Consell Econòmic. 

He tingut la satisfacció de participar en tot aquest procés primer com a 
president de l’antic Consell Econòmic i ara com a president de l’actual Consell 
Social. 

El Consell el constitueixen trenta persones, de les quals tres cinquenes parts 
representen els interessos socials i la resta a la comunitat universitària. 
Aquesta composició fa que participin en el Consell Social persones que 
representen un ampli ventall d’institucions, la qual cosa enriqueix els debats i 
l’aportació d’idees i suggeriments, molt positius per a la Universitat. 

El contingut d’aquesta memòria reflecteix rigorosament el que han estat 
aquests dos anys d’actuació del Consell, el que ha estat la tasca operativa 
ordinària que disposa la legislació i, al mateix temps, les inquietuds i iniciatives 
sorgides dels debats en comissions i plens. 

El Consell Social va iniciar la seva tasca després de constituir-se i va dissenyar 
la seva pròpia estructura organitzativa, recollida i aprovada, al Reglament intern 
per tal de garantir-ne el seu correcte funcionament. 

El Consell ha procurat centrar la seva activitat en fomentar la participació de la 
societat en el projecte de la Universitat, ha dedicat una atenció especial a la 
discussió, aprovació i control dels pressupostos i ha participat activament en les 
tasques dels plans d’avaluació de la qualitat. 

Val a dir que això i molt més ha esta possible gràcies al treball i la dedicació 
dels membres del Consell i també a l’esperit de consens, col.laboració i unitat 
d’objectius que hi ha hagut sempre entre el Consell Social i el Rectorat. 

Amb la publicació d’aquesta memòria queda constància de la feina feta. Amb 
l’anàlisi d’aquesta feina, es fa evident com resulta de positiva la participació de 
la societat civil en els òrgans de govern de la Universitat mitjançant l’actuació 
del Consell Social com a òrgan de govern integrat a la Universitat. 

Jaume Casademont Perafita 



  

2. EL CONSELL SOCIAL 

COMPOSICIÓ a 20 de setembre de 1996 

President Jaume Casademont Perafita 

Representants interessos socials 

Govern Generalitat: 

Anna M. Birulés Bertran 

Ramon Coll Figa 

Aleix Gimbernat Martí 

Xavier Padrós Castillón 

Parlament: 

Josep Cornellà Canals 

Ramon Moncunill Bernet 

Andreu Otero Triola 

Robert Pujol Ferrer 

Xavier Vilanova Clé 

O. sindicals: 

Francesc Giralt Torrent 

Joan Olòriz Serra 

O. empresarials: 

Alexandre Juanola Ribera 

Sebastià Alegre Roselló 

Institut d’Estudis Catalans: 

M. Àngels Anglada d’Abadal 

Ens territorials: 



Joan Domènech Moner 

Col·legis professionals: 

Josep M. Prat Sàbat 

Cambra de Comerç: Lluís Parramont Abellí 

Membres nats 

Rector: Josep M. Nadal Farreras 

Secretari general : Sergi Bonet Marull 

Gerent: Marià Sazatornil Miró 

Representants Junta de Govern 

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica: Anna M. Geli de Ciurana 

Degà: Joan Nogué Font 

Director de Departament: Ignasi Vila Mendiburu 

Director d’Institut de Recerca: Emili Montesinos Seguí 

Representant personal acadèmic: Antoni López Estudillo 

Representant estudiants: Ignasi Suárez Mejuto 

Representant estudiants: Montse Forga Bassols 

Representant PAS: Glòria Plana Yanes 

Secretària: Montse Planas Casamitjana 

  

CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL 

- El dia 21 de juliol de 1997 pren possessió el senyor Miquel Martín, vicerector 
d’Economia, Campus i Biblioteca com a representant de la Junta de Govern. 

- El dia 26 de gener de 1998 pren possessió el senyor Carles Abellà, vicerector 
d’Economia i Campus, en substitució del senyor Miquel Martín. 

- El dia 7 de juliol de 1998 prenen possessió els senyors Víctor Correas i Josep 
Cortada, representants dels estudiants, en substitució de la senyora Montse 
Forga i el senyor Ignasi Suárez. 



  

3. EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL 

El Consell Social s’organitza en: 

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

EL PLENARI 

Composició i reunions 

El Plenari del Consell Social, integrat per tots els membres del Consell, es 
reuneix 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 6. 

LES COMISSIONS 

El govern del Consell Social correspon al Consell Plenari. No obstant això, en 
el si del Plenari es constituiran les comissions que es considerin necessàries 
per al desenvolupament adequat de les seves funcions. 

La Comissió Acadèmica 

President: Ramon Coll 

M. Àngels Anglada 

Montse Forga 

Anna M. Geli 

Ramon Moncunill 

Joan Nogué 

Joan Olòriz 

Secretària: Montse Planas 

Competències: participació en l’elaboració dels plans d’estudis 

REUNIONS 

La Comissió es va reunir per primera vegada el dia 10 de desembre de 1996 
per fixar el calendari de reunions, els objectius i el pla de treball a seguir. 



La sessió següent va tenir lloc el dia 14 de gener de 1997 i es va dedicar a 
l’estudi de la proposta de la reforma dels plans d’estudi i la presentació del 
document de treball. 

El dia 19 de març de 1997 es varen debatre els punts inclosos a l’ordre del dia 
del següent Plenari que són competència d’aquesta comissió. Es va estudiar la 
proposta de la senyora M. Àngels Anglada referent a la conveniència d’una 
càtedra de llengua i literatura gregues a la UdG i l’evolució de la revisió dels 
plans d’estudi. 

A la sessió del dia 17 de juny de 1997 es van debatre els punts inclosos a 
l’ordre del dia del següent Plenari que són competència d’aquesta comissió i 
l’evolució de la revisió dels plans d’estudi. 

El dia 21 d’abril es reunia per última vegada per debatre els punts inclosos a 
l’ordre del dia del següent Plenari que són competència d’aquesta comissió. 

La Comissió Econòmica 

President:: Aleix Gimbernat 

Anna M. Birulés 

Antoni López 

Xavier Padrós 

Robert Pujol 

Ignasi Suárez 

Xavier Vilanova 

Secretària: Montse Planas 

Canvis en la composició de la Comissió Econòmica 

El senyor Miquel Martín en forma part des del dia 21 de juliol de 1997. 

El senyor Carles Abellà el substitueix el dia 30 de març de 1998. 

Competències: 

Pressupost: 

- Filosofia del pressupost 

- Anàlisi de les partides pressupostàries 

- Anàlisi de l’articulat que acompanya el pressupost 



Patrimoni 

- Inventari del patrimoni de la UdG i titularitat 

- Seguiment de les inversions patrimonials 

REUNIONS 

La Comissió es va reunir per primera vegada el dia 4 de desembre de 1996 per 
fixar el calendari de reunions, els objectius, el pla de treball a seguir i per 
debatre els punts inclosos a l’ordre del dia del següent Plenari que són 
competència d’aquesta comissió. 

El dia 8 de gener de 1997 es va reunir la Comissió per debatre l’elaboració del 
pressupost 97 de la UdG. 

El dia 5 de març de 1997 es va debatre novament l’elaboració del pressupost i 
els punts inclosos a l’ordre del dia del següent Plenari que són competència 
d’aquesta comissió. 

El dia 3 de setembre de 1997 va tenir lloc la primera sessió conjunta amb la 
Comissió Econòmica de Junta de Govern per debatre la projecció dels 
pressupostos dels anys 1997-2001 i els càlculs de distribució de centres i 
departaments. 

El dia 9 d’octubre de 1997 la sessió fou novament conjunta i es va debatre la 
proposta de pressupost 97 per elevar l’informe al següent Plenari del Consell, 
juntament amb altres propostes de la Junta de Govern d’assumptes que són 
competència d’aquesta comissió. 

El dia 8 de gener de 1998 es varen debatre les propostes de la Junta de 
Govern per informar-ne el proper Plenari. 

El dia 24 de febrer de 1998 es reunien novament les dues comissions 
econòmiques i es debatia la proposta de pressupost 1998. 

L’última sessió va tenir lloc el dia 20 d’abril de 1998 per estudiar el projecte de 
pressupost 1998 i altres assumptes per informar-ne el proper Plenari. 

La Comissió de Relacions Exteriors 

President: Andreu Otero 

Joan Domènech 

Alexandre Juanola 

Emili Montesinos 

Josep M. Prat 



Ignasi Suárez 

Secretària: Montse Planas 

Competències: 

Relacions en la Unitat de Promoció i Desenvolupament (UPD) 

Relacions amb els ens socioeconòmics 

Relacions amb els col·legis professionals 

Relacions amb l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) 

Relacions amb les institucions 

Relacions amb els estudiants 

REUNIONS 

La Comissió es va reunir per primera vegada el dia 5 de febrer de 1997 per 
fixar el calendari de reunions, els objectius i el pla de treball, i es va convidar el 
senyor Francesc Miró perquè informés sobre la Unitat de Promoció i 
Desenvolupament. 

El dia 5 de febrer es va convidar la senyora Assumpta Gispert, vicerectora de 
Recerca i Relacions Exteriors, perquè informés sobre l’Oficina d’Informació i 
Transferència Tecnològica. També es va tractar l’elaboració del fullet informatiu 
del Consell Social. 

El dia 4 de març la sessió es va dedicar a rebre informació referent a la 
Fundació Girona: Universitat i Futur, convidant el senyor Modest Prats, i a 
recollir dades de les entitats de cada àmbit, per tal de fer extensiu el 
coneixement del Consell Social a la societat gironina. 

El dia 3 de setembre de 1998 es va fer una anàlisi de les activitats dutes a 
terme amb l’administració local, amb l’empresa privada, els col·legis 
professionals i els estudiants, bàsicament entrevistes amb els seus 
representants. També es va elaborar el pla d’actuació per al curs vinent. 

L’última sessió va tenir lloc el dia 21 d’abril, en la qual es varen debatre temes 
de l’ordre del dia del Plenari següent per tal de poder elevar el seu informe. 

La Comissió de Qualitat 

President: Lluís Parramont 

Sebastià Alegre 

Josep Cornellà 



Francesc Giralt 

Glòria Plana 

Ignasi Vila 

Secretària: Montse Planas 

Competències: integració al Comitè d’Avaluació de la Qualitat 

REUNIONS 

La Comissió es va reunir per primera vegada el dia 2 de desembre de 1996 per 
fixar el calendari de reunions, els objectius, el pla de treball a seguir i es va 
convidar la senyora Pilar Monreal, vicerectora de Docència, perquè informés 
sobre les actuacions del Comitè d’Avaluació de la UdG. El president demana a 
la vicerectora que la Comissió de Qualitat del Consell pugui integrar-se a la de 
la Universitat. 

El dia 30 de juny de 1997 la Comissió es reunia novament amb la senyora Pilar 
Monreal per estudiar els informes obtinguts de les tres titulacions avaluades: 
Ciències Empresarials, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. 

El dia 16 de febrer de 1998 es reuneix novament amb la presència de la 
senyora Pilar Monreal i es debat el resultat de l’informe d’avaluació extern de 
les tres titulacions. 

La Comissió de Qualitat s’integra definitivament a la de la UdG i les sessions 
són conjuntes. El senyor Jaume Casademont i Lluís Parramont formen part del 
Comitè d’Avaluació Institucional. 

La Comissió Reglamentària 

President: Jaume Casademont 

Sergi Bonet 

Ramon Coll 

Montse Forga 

Josep M. Prat 

Assessora jurídica: Elena Ribera 

Secretària: Montse Planas 

Competències: elaboració del reglament intern del Consell Social 



REUNIONS 

La Comissió es va reunir els dies 16 de desembre de 1996 i 20 de gener de 
1997 per 

estudiar i debatre les esmenes presentades al reglament intern del Consell 
Social i 

per elaborar el projecte de reglament intern. 

El senyor Joan Olòriz és el representant del Consell Social a la Comissió de 
Beques de la UdG i representant al Consell Interuniversitari. 

La Comissió Permanent 

President: Jaume Casademont 

Ramon Coll 

Aleix Gimbernat 

Josep M. Nadal 

Andreu Otero 

Lluís Parramont 

Marià Sazatornil 

Secretària: Montse Planas 

Competències: anàlisi dels problemes i el futur de la UdG per tal d’elaborar 
ponències que es debatran en el si de les comissions i el Plenari del Consell. 

REUNIONS 

La Comissió es va reunir per primera vegada el dia 25 de novembre de 1996 
per fixar el calendari de reunions, els objectius i el pla de treball a seguir, 
designar el responsable de cada tema, la coordinació del pla de treball de les 
comissions amb la UdG i els punts a debat en el si de la Comissió Permanent. 

El dia 5 de març de 1997 es trobava per estudiar la possibilitat de fer un Plenari 
amb la ponència del senyor Josep M. Nadal i la senyora Anna M. Birulés 
referent al projecte de futur de la UdG. 

En la sessió del dia 26 de maig de 1997 es va organitzar la ponència referent al 
futur de la UdG. 

L’última sessió va tenir lloc el dia 1 de desembre de 1997 i es va debatre 
l’informe del rector presentat al Claustre del mes d’octubre de 1997. 



  

4. PRINCIPALS ACORDS DEL PLENARI 

CURS 1996-1997 

DIA: 20 de setembre de 1996 

Acte de constitució del Consell Social 

Nomenament del president del Consell Social 

Presa de possessió i acceptació del càrrec dels consellers 

DIA: 11 de novembre de 1996 

Aprova: 

La proposta de reglament intern del Consell Social 

La transferència de crèdit de despesa corrent a despesa de capital de 
15.000.000 PTA 

El nomenament de la senyora Montserrat Planas com a secretària del Consell 
Social 

DIA: 13 de gener de 1997 

Aprova: 

Un complement retributiu per a dos professors 

La retribució del síndic de la Universitat de Girona 

La pròrroga per a l’any 1997 del 80% del pressupost de despeses vigent de la 
Universitat per a l’any 1996 

DIA: 7 d’abril de 1997 

Aprova: 

El reglament intern del Consell Social de la UdG 

La creació de l’Institut de Qualitat de Vida 

Els preus de la matrícula dels màsters (bienni 1997-1999), diplomes de 
postgrau (curs 1997-1998), cursos de postgrau (curs 1997-1998) 

L’adscripció del centre docent d’ensenyament superior EOTC/INSETUR, el pla 
d’estudis de Diplomat en Turisme i la seva implantació 



DIA: 16 de juny de 1997 

Aquest Plenari es dedica, en una jornada completa, a la visita al campus i les 
facultats de la UdG. 

DIA: 21 de juliol de 1997 

Aprova: 

Els criteris d’accés als estudiants de 2n cicle de la UdG 

La memòria i el projecte de conveni de vinculació acadèmica entre la UdG i el 
Centre d’Estudis de la Comunicació i les Relacions Públiques i la implantació 
d’aquests estudis. 

Els cursos d’especialització de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació 
Física per a titulats en altres especialitats. 

La implantació del 1r cicle d’Administració i Direcció d’Empreses el curs 1997-
1998 

La distribució de les 10 beques col·laboració del Ministeri de Educació i Ciència 

El tancament de l’exercici pressupostari 1996 

El cobrament del correu electrònic als estudiants de la UdG 

La proposta de programació del segon cicle de Ciència i Tecnologia d’Aliments 
i donar suport a la seva implantació per al curs 1998-999 

  

CURS 1997-1998 

DIA: 20 d’octubre de 1997 

Aprova: 

El pressupost 1997 de la UdG 

El preu per a la prestació del servei acadèmic del Curs d’Aptitud Pedagògica 

Els preus de programes de postgrau per al curs 1997-98 

La compra directa de la finca de 23.916 m2 per a l’ampliació del campus de 
Montilivi 

Els preus del Servei d’Idiomes per al curs 1997-98 

Les tarifes relatives a l’import de matrícula als cursos de català 



Designar els senyors Robert Pujol i Xavier Vilanova representants a la 
Fundació Privada Universitat de Girona: Innovació i Formació 

DIA: 26 de gener de 1998 

Aprova: 

El senyor Carles Abellà pren possessió com a membre del Consell Social en 
substitució del senyor Miquel Martín 

Portar a terme un Plenari extraordinari on el rector presenti el seu informe al 
Claustre de la Universitat 

La pròrroga del pressupost 1997 per a l’exercici 1998 

El conveni de col·laboració entre la UdG i la Fundació Privada Universitat de 
Girona: Innovació i Formació 

La compra dels terrenys Boscos de Palau 

DIA: 30 de març de 1998 

Plenari extraordinari al centre Mercadal; exposició de l’informe del rector al 
Claustre Universitari 

DIA: 27 d’abril de 1998 

Aprova: 

Donar suport als estudis a temps parcial 

Promoure i finançar un estudi sobre l’impacte de les titulacions avaluades 
ETIG/ETIS i CE (i el 2n cicle que hi va lligat) 

Promoure i finançar la contractació d’una persona encarregada de fer el 
seguiment de la implantació de les actuacions de millora proposades als 
informes finals dels CAT i a l’informe final d’universitat 

Les candidates a la distinció Jaume Vicens Vives: Anna M. Geli i Pilar Monreal 

El pressupost 1998 del Consell Social 

El pressupost 1998 de la Universitat de Girona 

Els preus de màsters, postgraus i cursos d’especialització 

Els plans d’estudi de les titulacions de Filosofia, Història, Història de l’Art, 
Geografia, Filologia Catalana, Filologia Hispànica i Arquitecte Tècnic 



L’adscripció a la UdG de les escoles de turisme següents: ESMATUR, CETA, 
Escola de Turisme i Hostaleria de Sant Pol, Mediterrani, Euroscola i INTUR 

L’ajut econòmic a dos estudiants 

La col·laboració amb el projecte Acosta’t a la UdG 

Els criteris d’accés als estudiants de 2n cicle de la UdG 

L’informe del síndic de la UdG 

DIA: 6 de juliol de 1998 

Aprova: 

El tancament de l’exercici pressupostari 1997 

Les transferències de crèdit per adequar el pressupost de l’any 1998 dels 
centres 

El complement retributiu al càrrec de secretari del Consell Social 

La creació dels instituts de recerca de: 

-Medi Ambient 

-Tecnologia Agroalimentària 

-Informàtica i Aplicacions 

El projecte marc de programació dels nous estudis de la UdG 

La distribució de les 10 beques col·laboració del Ministeri d’Educació i Cultura 

Els preus dels programes de postgrau 

  

5. ASSUMPTES DE RELLEVÀNCIA ESPECIAL 

Curs 1996/1997 

  

L’ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL 

El dia 20 de setembre de 1996, sota la presidència del senyor Joan Albaigés, 
comissionat per a Universitats i Recerca, el senyor Jaume Casademont, 
president del Consell Social, i el senyor Josep M. Nadal, rector de la Universitat 
de Girona, es constituí el Consell Social de la Universitat de Girona. 



  

Parlament del president del Consell Social a l’acte de constitució 

Senyor comissionat, senyor rector, membres del Consell Social, membres de la 
comunitat universitària, membres sortints del Consell Econòmic: 

Avui som aquí per celebrar un acte important per a la Universitat de Girona, ja 
que amb la presa de possessió del Consell Social com a òrgan de govern de la 
mateixa universitat, es clou el procés constituent previst als Estatuts i la 
legislació vigent. 

Els membres d’aquest òrgan de govern que és el Consell Social hi accedim 
nomenats tres cinquenes parts pel Govern de la Generalitat a proposta dels 
interessos socials: patronals, sindicats, Cambra de Comerç, col·legis 
professionals, Institut d’Estudis Catalans, ens territorials, Parlament de 
Catalunya i Govern de la Generalitat; i dues cinquenes parts nomenats per la 
mateixa comunitat universitària, segons el que preveuen els Estatuts. 

La missió bàsica dels consells socials és la d’entroncar, connectar, la societat 
civil amb la Universitat. 

Les tasques principals previstes a l’esmentada legislació i als Estatuts de la 
UdG són, entre altres, el control econòmic a través de l’aprovació dels 
pressupostos i la programació plurianual, l’aprovació de les Normes de 
permanència i el control del rendiment, amb l’avaluació de la qualitat. 

És la societat, a través de fons públics, la que finança les universitats 
públiques; per tant, és lògic que la legislació estableixi com a òrgan de govern 
de la universitat un Consell que, format per persones provinents dels diversos 
interessos socials i de la mateixa universitat, exerceixi el control sobre la utilitat 
i el bon fi d’aquest finançament. 

En aquest sentit, és primordial el control interrelacionat entre els mitjans 
(finançament), les funcions (plans d’estudis) i el rendiment (qualitat). Una 
actuació sola, desvinculada de les altres, no tindria sentit. No s’ha de descartar 
que properament el finançament es relacioni directament amb el rendiment. 

L’actuació del Consell Social, seguint la pauta de l’antic Consell Econòmic, es 
basarà en una estreta relació i col·laboració amb el rector i el seu equip de 
govern, amb la finalitat de treballar junts en la solució dels problemes de la 
UdG. 

També treballarem en col·laboració amb el Comissionat, pont i vehicle entre 
l’administració i la comunitat universitària, malgrat que no renunciarem a 
plantejar-li les reivindicacions que considerem justes i necessàries per a la 
nostra universitat, canalitzant les demandes o els suggeriments de la societat. 



Establirem un sistema de relació amb les facultats de manera que facilitem als 
degans i directors i als caps de departament un punt de trobada per al diàleg 
sobre les seves propostes i projectes. 

Així mateix, procurarem establir un sistema de comunicació amb els estudiants 
mitjançant els seus òrgans de representació i a través dels dos membres que 
formen part del Consell. 

Procurarem establir la més fluida i continuada relació amb els mitjans de 
comunicació perquè puguin arribar a la societat les activitats del Consell i la 
projecció de la Universitat. 

Estarem en contacte permanent amb els consells socials de les altres 
universitats catalanes per coordinar les accions que afectin tota la comunitat 
universitària catalana. 

I sobretot, aquest Consell, complint el principal mandat que té encomanat, 
haurà d’estar en contacte permanent amb la societat, mitjançant tots els vincles 
de comunicació possibles. Els membres d’aquest consell, en representació dels 
ens socials, econòmics, culturals, territorials i professionals, hauran d’utilitzar 
aquestes organitzacions per traslladar i recollir tota la informació i els 
suggeriments que el Consell cregui convenients. Haurà de ser una informació 
molt fluida, tant d’anada com de vinguda. Les patronals, els sindicats, la 
Cambra de Comerç, els col·legis professionals, l’Institut d’Estudis Catalans, els 
ens territorials apleguen col·lectius amb una àmplia representació social, a 
través de la qual aquest consell ha d’exercir la seva principal missió, que és 
entroncar la societat amb la Universitat. 

El control del rendiment, mitjançant l’avaluació de la qualitat, ha de ser una de 
les tasques prioritàries d’aquest Consell, que participarà amb intensitat en els 
comitès d’avaluació ja creats, impulsarà iniciatives i col·laborarà amb el 
Comissionat en el que és una de les seves principals inquietuds. El Consell, 
seguint les directrius del Comissionat, esmerçarà, a més dels esforços humans 
necessaris, també els recursos econòmics que el pressupost li permeti. 

S’establirà una estreta col·laboració amb el Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica pel que fa als plans d’estudi; li farà arribar els suggeriments i les 
propostes que la societat demani, perquè les titulacions que imparteixi la UdG 
siguin útils al que la societat necessita i això permeti la inserció dels titulats al 
món laboral amb les màximes garanties d’èxit i eficàcia. 

Pel que fa a l’aspecte econòmic, som conscients que serà una de les qüestions 
difícils i problemàtiques, ja que tothom coneix la reducció pressupostària 
general, i que en una Universitat jove com la nostra, en etapa de consolidació, 
serà encara més dificultós. En aquest camp, treballarem en contacte amb el 
Comissionat i molt estrictament amb el rector, el vicerector d’Economia i el 
gerent, procurant que els recursos assignats es puguin distribuir de la manera 
més adient, sempre cercant el consens. Aportarem idees, més en l’aspecte de 
fixar la filosofia de les grans línies mestres del pressupost que no pas en el 



detall específic de les partides concretes, de les quals s’ocuparà la sistemàtica 
de control pressupostari. 

La UdG és en una fase expansiva pel que fa a instal·lacions. El campus de 
Montilivi n’és una mostra evident, amb projectes en fase d’acabament, altres en 
la inicial i algun tot just reflectit en projecte. En aquest camp, també estarem en 
contacte amb el Comissionat i el Rectorat, en permanent esperit de 
col·laboració i ajuda. Oferim ja la nostra col·laboració per ajudar a desencallar 
la definitiva solució del campus del Barri Vell. 

Aquest president, en la primera sessió del Plenari que es convocarà el mes 
d’octubre vinent, presentarà un pla de treball que sotmetrà a l’aprovació del 
Consell i que es basarà en les línies exposades aquí, en aquesta intervenció. 

El Consell es dotarà del seu propi reglament intern, que en regularà el 
funcionament, estructurat en el ple, en les comissions de treball i en un Comitè 
Permanent per resoldre els temes urgents. 

Pel que fa a les comissions de treball, principal eina per resoldre i estudiar amb 
eficàcia els temes principals, es constituiran les que es creguin oportunes. És 
evident que es crearan l’Econòmica, l’Acadèmica, la de Qualitat, de Divulgació, 
de Relació, que ja van funcionar a l’anterior Consell Econòmic amb molts bons 
resultats. 

El Consell administrarà el seu propi pressupost amb la màxima austeritat i rigor; 
pressupost que, tot i estar integrat en el general de la Universitat, es mourà 
amb independència i d’acord amb la normativa fixada pel Comissionat. 

I per acabar, uns quants precs: 

Al Comissionat: col·laboració i ajuda. El senyor Albaigés i el seu equip coneixen 
molt bé la Universitat de Girona, sé que la tenen en molta estima i que 
reconeixen el gran esforç que s’ha fet en aquests quatre anys. Saben que s’ha 
fet molt amb limitació de recursos. Hem de reconèixer que les demandes que 
se li han fet han estat ateses, dintre de les disponibilitats sempre escasses, 
amb la millor voluntat i amb un percentatge d’acceptació que hem de qualificar 
d’alt. Però vull dir-li que tingui en compte les nostres mancances, i que en 
aquesta difícil etapa que s’apropa de retallada pressupostària no s’oblidi que la 
UdG està en etapa de consolidació. Nosaltres hi posarem tot l’esforç que 
calgui, però necessitarem una atenció especial per fer front a tot el projecte que 
ja s’ha emprès. 

Al rector, a la comunitat universitària, els demano col·laboració i diàleg, 
mantenint la línia d’entesa d’aquests quatre anys amb l’anterior Consell 
Econòmic. Junts hem de fer la tasca, i plegats hem de fer una Universitat cada 
dia millor. 

Als membres del Consell Social, nomenats en representació dels interessos 
socials: esforç, treball i dedicació. 



Vostès accedeixen a formar part del Consell Social proposats per diferents ens 
públics que representen la pràctica totalitat de la societat gironina; per tant, 
assumeixen la responsabilitat d’aportar a la Universitat les demandes que la 
societat manifesti a través de les associacions a les quals vostès pertanyen. 

També hauran de donar compte i informar en aquestes associacions de què és 
la Universitat, què fa, com ho fa i constatar si això és el que la societat vol o 
necessita. 

Als membres del Consell nomenats per la mateixa comunitat universitària vull 
dir-los que el fet d’estar a la taula com a membres del Consell Social els situa 
en una altra dimensió. Coneixedors profunds de la problemàtica universitària, 
cal que aportin suggeriments, propostes, queixes, que el Consell, 
col·lectivament, com a òrgan de govern de la Universitat, pugui vehicular al 
Rectorat o a l’Administració, per fer més efectiu el desenvolupament de la 
Universitat. 

Als membres de l’anterior Consell Econòmic vull expressar-los el 
reconeixement a la tasca feta i al camí que ens deixeu marcat per encarrilar 
l’actuació futura d’aquest Consell Social. La vostra despresa renúncia al 
cobrament de despeses o dietes ha fet possibles uns estalvis que s’han 
destinat a l’adquisició de la futura seu, de la qual en el seu moment gaudirà 
aquest Consell Social. 

Tenim davant nostre una tasca difícil, però engrescadora i gratificant. Els que 
accedim a formar part d’aquest òrgan de govern de la Universitat que és el 
Consell Social ho fem en un moment decisiu de consolidació de la UdG. La 
nostra Universitat serà o no serà en el futur, segons l’encert que en aquests 
moments tinguem els que la dirigim. 

Des de la perspectiva de la il·lusió i l’entusiasme per portar endavant aquest 
gran projecte, i des de l’esperit de la col·laboració amb tothom, vull encoratjar 
els membres del Consell que avui preneu possessió i tota la comunitat 
universitària i el Comissionat perquè plegats, fent pinya, treballem 
apassionadament per consolidar la Universitat de Girona, amb l’objectiu de fer-
la cada dia millor. És un repte que només el vostre esforç i el nostre treball 
faran possible assolir. 

La societat gironina a la qual tan dignament representeu així ens ho exigeix. 
Però també en el seu moment, amb el pas del temps, si hem fet les coses com 
cal, ens sentirem plenament recompensats per la satisfacció d’haver complert 
el nostre deure i veure que Girona ha assolit una de les fites més importants: la 
seva Universitat, la UdG. Sense falsa modèstia i amb moderat orgull, hem de 
treballar per aspirar a tenir, si no la millor, sí una de les millors universitats de 
Catalunya. 

  

EL REGLAMENT INTERN 



En virtut del que disposen la Llei de reforma universitària, la Llei de coordinació 
universitària i de creació de consells socials i l’article 48 dels Estatuts de la 
Universitat de Girona, on es preveu l’elaboració d’un reglament del Consell 
Social que en reguli el funcionament, i atès l’objecte i les atribucions que les 
esmentades lleis li atorguen, el Consell Social de la Universitat de Girona, 
reunit en sessió plenària de 7 d’abril de 1997, després de la deliberació 
oportuna, i per unanimitat, aprova el seu reglament intern, el qual entra en vigor 
a partir de la data esmentada. 

  

LA IV JORNADA DE TREBALL DELS CONSELLS SOCIALS DE LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES 

Aquesta IV Jornada va tenir lloc a l’hotel Campus de Bellaterra el dia 10 de 
juny. El tema escollit va ser La percepció social de la universitat: evolució, 
situació actual i mecanismes d’incidència, i el seu contingut queda recollit en 
una publicació per tal de fer la màxima difusió de la Jornada. 

  

LA VISITA AL CAMPUS I LES FACULTATS DE LA UDG 

Aquest Plenari, que va tenir lloc el dia 16 de juny, es va dedicar, en una jornada 
completa, a la visita al campus i les facultats de la UdG. 

1. Presentació de les maquetes dels nous edificis de la UdG, on el rector, 
Josep M. Nadal, fa una explicació detallada de la situació actual i la previsió de 
cada campus. 

2. Visita dels membres del Consell Social al campus de la UdG. Es porta a 
terme mitjançant un microbús que trasllada tots els consellers i es visita el 
campus de Montilivi i les seves facultats, el campus del Barri Vell i les seves 
facultats, l’església de St. Domènec i la zona enjardinada de Les Àligues, la 
Facultat de Dret i finalment es dirigeixen a l’edifici Mercadal, on té lloc la 
presentació de la ponència La Universitat de Girona en el futur, a càrrec del 
senyor Josep M. Nadal i la senyora Anna M. Birulés. Inaugura l’acte el 
president del Consell Social. 

Tot seguit s’obre un debat en què participen els assistents. A l’acte hi estaven 
convidats l’equip de govern, degans i directors, directors d’institut i directors de 
departament. 

  

LES TROBADES DE PRESIDENTS 

Periòdicament, i de manera rotativa, es convoquen trobades de presidents dels 
consells socials amb l’assistència del comissionat. 



Són sessions de treball destinades a la reflexió comuna sobre els aspectes 
més rellevants del funcionament del sistema universitari. 

Durant aquest curs han tingut lloc les trobades següents: 

- El dia 4 de novembre de 1996, a la Universitat Pompeu Fabra, el debat es va 
centrar en l’oportunitat i la conveniència de les universitats privades. 

- El dia 21 de gener de 1997, a la Universitat de Barcelona, alguns dels temes a 
debat van ser la creació del Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya, la regulació del règim d’adscripció a universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior, i l’acreditació dels 
diplomes i títols propis de les universitats catalanes. 

- El dia 14 d’abril de 1997, a la Universitat Politècnica de Catalunya, el debat es 
va centrar en l’organització de la IV Jornada de Treball dels Consells Socials de 
les Universitats Públiques Catalanes. 

- El dia 27 de maig de 1997, a la Universitat de Lleida, entre altres temes es 
van tractar els criteris d’organització interna dels consells socials i l’oferta 
universitària de noves titulacions per al curs vinent. 

  

ELS UNIVERSITARIS DEL FUTUR I EL FUTUR DELS UNIVERSITARIS 

La Universitat de Girona ha iniciat aquest curs la seva relació amb els centres 
de secundària de Girona i el Maresme amb la intenció de fer arribar als 
professors i alumnes una informació detallada i personalitzada sobre la 
Universitat. En aquest sentit, es considera oportú eixamplar aquest contacte 
amb els pares dels alumnes, i és per això que, d’una manera conjunta amb el 
Rectorat, el Consell Social ha subvencionat i col·laborat en unes sessions 
divulgatives en les quals han participat tant responsables universitaris com 
personalitats relacionades amb el món cultural, tècnic i professional, alguns 
d’ells membres del Consell, que han exposat la seva particular visió del fet 
universitari i de les perspectives de futur en els seus propis camps d’acció. 

Aquest cicle de taules rodones, titulat Els universitaris del futur i el futur dels 
universitaris, va tenir lloc durant el mes d’abril a les poblacions d’Olot, Figueres, 
Sant Feliu de Guíxols, Girona, Lloret i Calella. 

  

L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT 

La Comissió de Qualitat del Consell segueix el procés que s’inicia d’avaluació 
de les titulacions d’Enginyeria Tècnica de Gestió, Enginyeria Tècnica de 
Sistemes i Ciències Empresarials i es manté constantment informat per la 
responsable, la vicerectora de Docència i Estudiants, senyora Pilar Monreal. 



  

6. ASSUMPTES DE RELLEVÀNCIA ESPECIAL 

CURS 1997/1998 

  

EL PLENARI AL MERCADAL: CLAUSTRE 98 

El dia 30 de març es portà a terme un Plenari extraordinari a la sala d’actes del 
centre Mercadal, on el rector i l’equip de govern varen presentar als membres 
del Consell Social el Pla Estratègic de la UdG, el qual va ser presentat i aprovat 
al Claustre de la Universitat els dies 7 i 8 de maig. 

  

LA V JORNADA DE TREBALL DELS CONSELLS SOCIALS DE LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES 

Aquesta jornada va tenir lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya el dia 21 
de maig. Aquest cop el tema de la Jornada va ser Preveure el futur i es va 
comptar amb la participació de Lord Dearing, president del National Committee 
of Inquiry into Higher Education. El contingut de la Jornada, com cada any, es 
recull en una publicació per tal de fer-ne la màxima difusió. 

Atesa la rellevància i l’interès manifest de les aportacions que Lord Dearing va 
fer sobre el tema del finançament universitari, el dia 20 de maig va tenir lloc un 
sopar amb la presència del senyor Jordi Pujol, president de la Generalitat de 
Catalunya, els rectors de les universitats públiques catalanes i els presidents 
dels seus consells socials. 

  

EL CONTRACTE PROGRAMA 

El dia 11 de juliol va tenir lloc la signatura del contracte programa entre la 
Universitat de Girona i el Comissionat per a Universitats i Recerca del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la millora 
de la qualitat de la Universitat. 

El dia 7 d’octubre se signava una addenda al contracte programa que recull 
l’acord que, transcrit literalment, diu: 

"El Consell Social de la Universitat de Girona col·laborarà en el seguiment del 
Pla Estratègic de Qualitat de la Universitat, que elaborarà la Universitat de 
Girona, a través dels òrgans pertinents en els quals participa el Consell Social, 
d’acord amb el pacte primer de l’esmentat contracte programa, signat en data 
11 de juliol d’enguany. Així també, participarà activament en el seguiment i 



l’avaluació dels objectius determinats en el mateix document de contracte 
programa, i especialment en: 

- El rendiment de la docència i de la recerca universitaris. 

- El millor aprofitament dels recursos disponibles. 

- L’impuls i la millora de la qualitat dels serveis de suport als estudiants (tutoria, 
orientació, informació i inserció laboral dels titulats, etc.)." 

  

ACOSTA’T A LA UDG 

La Universitat de Girona continua la relació amb els centres de secundària de 
Girona, amb la intenció de fer arribar als professors, alumnes i pares una 
informació detallada i personalitzada sobre la Universitat. De manera conjunta 
amb el Rectorat, el Consell Social ha subvencionat i col·laborat en unes 
sessions divulgatives en les quals han participat tant responsables universitaris 
com personalitats relacionades amb el món cultural, tècnic i professional –
alguns d’ells membres del Consell–, que han exposat la seva visió particular del 
fet universitari i de les perspectives de futur en els seus propis camps d’acció. 

Aquest cicle de taules rodones, titulat Acosta’t a la UdG, va tenir lloc durant el 
mes de maig a les poblacions d’Olot, Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Girona, 
Blanes i Santa Coloma de Farners. 

  

LES TROBADES DE PRESIDENTS 

Els consells socials catalans continuen convocant les trobades de presidents 
periòdicament i de manera rotativa, amb l’assistència del comissionat. 

Aquestes sessions de treball, destinades a la reflexió comuna sobre els 
aspectes més rellevants del funcionament del sistema universitari, durant 
aquest curs han tingut lloc: 

. El dia 14 de gener a Barcelona, on va ser l’amfitrió el Consell Social de la 
UdG: conveniència de promoure una nova llei que reguli els consells socials i 
en modifiqui les facultats. 

. El dia 17 de febrer a la Universitat Pompeu Fabra. 

. El dia 28 de maig a Barcelona, amb l’assistència del senyor Xavier Trias, 
conseller de la Presidència, per tractar el tema de la modificació de la Llei de 
coordinació universitària i creació dels consells socials. 

. El dia 1 de juliol a la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal d’aprofundir 
en el document de la modificació de la Llei. 



  

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT 

El Comitè d’Avaluació Institucional de la UdG, al qual s’integra definitivament la 
Comissió de Qualitat del Consell, finalitza l’avaluació de les titulacions 
ETIG/ETIS i CE, i emet l’Informe final d’universitat, on figuren diverses 
propostes d’actuació de millora, dues de les quals s’adrecen al Consell Social. 
El Ple del Consell, el 27 d’abril, aprova: 

a) Promoure i finançar un estudi sobre l’impacte de les dues titulacions 
avaluades –ETIG/ETIS i CE (i el segon cicle que hi va lligat)– en el teixit social i 
econòmic més proper, que es pugui tenir en compte de cara als plans d’estudi. 

b) Promoure i finançar la contractació d’una persona encarregada de fer el 
seguiment de la implantació de les actuacions de millora proposades en els 
informes finals dels CAT i en l’Informe final d’universitat, d’acord amb les 
propostes d’actuació de millora de l’Informe final d’universitat del curs 1996-97, 
presentat al Plenari pel Comitè d’Avaluació Institucional de la Qualitat. 

  

LA RENOVACIÓ DEL 50% DELS MEMBRES REPRESENTANTS DELS 
INTERESSOS SOCIALS 

La Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació 
dels consells socials, diu que el mandat dels membres que representen els 
interessos socials en cadascun dels consells socials de les universitats a 
Catalunya és de quatre anys. Aquests membres són renovats o reelegits per 
meitat cada dos anys, dos mesos abans d’expirar el mandat, també estipula 
que la primera renovació o reelecció dels membres de cada consell social s’ha 
de fer per sorteig i ha d’afectar la meitat dels membres. Després d’efectuar el 
sorteig corresponent, el Consell Social reunit en sessió la plenària 3/98, de 27 
d’abril, acordà que els consellers a renovar o reelegir per part del Consell 
Executiu de la Generalitat, a proposta dels Consellers corresponents, fossin: 

Govern de la Generalitat: 

Anna M. Birulés 

Jaume Casademont 

Ramon Coll 

Parlament de Catalunya: 

Andreu Otero 

Xavier Vilanova 



Representacions Sindicals: 

Francesc Giralt 

Representacions Empresarials: 

Alexandre Juanola 

Ens Territorials: 

Joan Domènech 

Cambra de Comerç: 

Lluís Parramont 

  

7. EL REGLAMENT INTERN DEL CONSELL SOCIAL 

Per tal de fer-lo conèixer, es reprodueix íntegrament el reglament intern 
elaborat i aprovat per aquest Consell Social. 

  

PREÀMBUL 

En virtut del que disposen la Llei de reforma universitària, la Llei de coordinació 
universitària i de creació de consells socials i l’article 48 dels Estatuts de la 
Universitat de Girona, on es preveu l’elaboració d'un reglament del Consell 
Social que en reguli el funcionament, i atès l'objecte i les atribucions que les 
esmentades lleis li atorguen, el Consell Social de la Universitat de Girona, 
reunit en sessió plenària de 7 d'abril de 1997, després de la deliberació 
oportuna, i per unanimitat, aprova el text que es transcriu a continuació, el qual 
entra en vigor a partir de la data esmentada. 

  

CAPÍTOL I 

Objecte del Reglament 

Article 1 

Objecte 

Aquest Reglament té per objecte regular l’organització i el funcionament del 
Consell Social de la Universitat de Girona, entès com a òrgan de govern 
col·legiat d'àmbit general, que té cura de la participació de la societat en la 
Universitat i de la projecció d'aquesta en la societat, així com exercir el control 



econòmic i vetllar pel rendiment dels serveis de la Universitat, d’acord amb les 
funcions que li atribueix la normativa vigent i que aquest Reglament 
desenvolupa. 

  

CAPÍTOL II 

Membres del Consell Social 

Article 2 

Composició 

El Consell Social està compost per trenta membres, divuit dels quals 
representen els interessos socials, i dotze, la Junta de Govern de la Universitat 
de Girona, tots ells nomenats segons la forma que determinen els articles 3 i 4 
de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació 
dels consells socials. 

Article 3 

Substitució per incompliment 

Si un conseller incompleix reiteradament i sense justificació les obligacions del 
càrrec, el Plenari pot proposar-ne raonadament la substitució a qui l'hagi 
designat. 

Article 4 

Requisits 

Pel que fa als requisits, el temps de mandat, les renovacions parcials i la 
reelecció i ratificació dels membres, s'observa el que disposen els articles 3, 4, 
5, 6 i 7 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de 
creació dels consells socials. 

  

CAPÍTOL III 

Atribucions 

Secció primera 

De caràcter decisori 

Article 5 

Atribucions acadèmiques 



Correspon al Consell Social: 

5.1 Aprovar, a instàncies de la Junta de Govern, la creació o supressió 
d’instituts de recerca. 

5.2 Aprovar, a instàncies de la Junta de Govern, el conveni d’adscripció a la 
Universitat de centres docents, d’investigació, tècnics o de creació artística, de 
caràcter públic o privat. 

5.3 Aprovar les normes que regulen la permanència dels estudiants a la 
Universitat, a proposta de la Junta de Govern. 

5.4 Elevar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a instàncies de la Junta de 
Govern, la proposta de creació o supressió d’estudis, i de creació, modificació, 
fusió, adscripció i supressió de centres docents i instituts. 

5.5 Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, la implantació d’un estudi propi. 

5.6 Determinar anualment, a proposta de la Junta de Govern, la política de 
beques, ajuts i exempcions de preus, per als estudis propis de la Universitat de 
Girona. 

5.7 Designar la representació del Consell Social a les comissions de la UdG en 
què calgui la seva presència. 

Article 6 

Atribucions pressupostàries 

Correspon al Consell Social: 

6.1 Aprovar o refusar el projecte de pressupost elevat per la Junta de Govern i 
la programació plurianual de la Universitat. 

6.2 Aprovar la normativa pròpia de la Universitat sobre l'estructura, la gestió i la 
liquidació del pressupost. 

6.3 Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, la liquidació del pressupost. 

6.4 Aprovar les transferències de crèdits entre diferents conceptes i capítols a 
proposta de la Junta de Govern, d’acord amb la legislació vigent. 

Article 7 

Atribucions econòmiques 

Correspon al Consell Social: 

7.1 Acordar l'assignació de conceptes retributius individuals de caràcter 
extraordinari al personal acadèmic, a proposta de la Junta de Govern. 



7.2 Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, l’assignació anual de la quantia 
destinada a retribuir el rendiment i l’interès o la iniciativa amb què els 
funcionaris, el personal eventual i, si escau, el personal laboral fix desenvolupin 
la seva tasca. 

7.3 Fixar, a proposta de la Junta de Govern, els preus públics acadèmics i 
altres drets econòmics corresponents a estudis i serveis de la Universitat. 

7.4 Acordar la remuneració del càrrec de síndic de la UdG i l’assignació 
econòmica per al funcionament de la Sindicatura. 

Article 8 

Atribucions contractuals i patrimonials 

Correspon al Consell Social: 

8.1 Acordar l'afectació i desafectació de béns de domini públic i actes de 
disposició sobre els béns patrimonials immobles, a proposta de la Junta de 
Govern, d’acord amb la normativa vigent. 

8.2 Aprovar els projectes d’obres, a proposta de la Junta de Govern, per a la 
instal·lació, l’ampliació o la millora dels serveis i equipaments propis de la 
Universitat de Girona, fruit de les expropiacions forçoses que realitzin les 
administracions públiques amb capacitat expropiatòria. 

8.3 Aprovar els projectes d’inversions en obres de la Universitat previs a la 
seva execució. 

8.4 Determinar cada any, en l'aprovació del pressupost, la quantia econòmica a 
partir de la qual caldrà la seva autorització perquè el rector pugui adjudicar els 
projectes pel procediment de negociat. 

8.5 Acordar la subscripció de contractes relatius a béns d'inversió que tinguin 
una durada superior a un any i per als quals calgui comprometre fons públics 
d'exercicis pressupostaris futurs, i quan es tracti de l’adquisició pel procediment 
de negociat de béns d’equip necessaris per al desenvolupament dels 
programes de recerca. 

Article 9 

Atribucions d’autoorganització 

Correspon al Consell Social: 

9.1 Aprovar i modificar el seu propi reglament. 

9.2 Elaborar i aprovar el pressupost del Consell Social, així com la seva 
liquidació, a proposta de la comissió delegada del Consell Social que l’elabori. 



Article 10 

Nomenaments 

Correspon al Consell Social nomenar, a proposta del rector, el síndic de la 
Universitat. 

  

Secció segona 

Atribucions de supervisió 

Article 11 

Informatives 

Correspon al Consell Social: 

11.1 Ésser informat periòdicament pel rector dels contractes i convenis de 
recerca i cooperació realitzats i en curs de realització. 

11.2 Ser informat del desenvolupament de les obres d’infraestructures i noves 
ubicacions. 

11.3 Ser informat periòdicament dels resultats de l’execució dels acords presos 
pel Consell i de les actuacions portades a terme. 

11.4 Rebre l’informe anual del síndic sobre el funcionament de la Universitat de 
Girona. 

11.4 Ser informat dels resultats de l’auditoria. 

Article 12 

De seguiment 

Correspon al Consell Social: 

12.1 Supervisar l’afectació dels majors ingressos que es puguin generar durant 
l’exercici pressupostari. 

12.2 Supervisar i avaluar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i 
el rendiment dels seus serveis. 

12.3 Fer el seguiment del nivell de qualitat dels serveis de la Universitat de 
Girona. 

  



Secció tercera 

Atribucions de caràcter consultiu i de proposició 

Article 13 

De caràcter consultiu 

Correspon al Consell Social ser escoltat en relació amb la designació i el 
cessament del gerent de la Universitat. 

Article 14 

De proposició 

Correspon al Consell Social: 

14.1 Suggerir i proposar mesures d’optimització de la gestió del pressupost, 
d’avaluació d’eficiències, de constricció de les despeses i de racionalització de 
l’assignació dels recursos de la Universitat de Girona. 

14.2 Suggerir i proposar mesures que condueixin a l’adequació del contingut 
dels plans d'estudis a les necessitats socials. 

14.3 Proposar a la Junta de Govern totes aquelles qüestions que consideri 
oportunes. 

  

Secció quarta 

Atribucions respecte de les relacions Universitat-societat-Govern de la 
Generalitat 

Article 15 

Relacions del Consell 

15.1 Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la 
Universitat. 

15.2 Fer el seguiment del nivell de qualitat en l'activitat docent, investigadora i 
de gestió que es desenvolupa a la Universitat de Girona i del grau de vinculació 
i d’acceptació de la Universitat per la societat. 

15.3 Impulsar la col·laboració amb institucions, associacions, empreses i 
qualsevol altre tipus d’entitats, per a les activitats universitàries d’investigació i 
ampliació d’estudis. 



15.4 Col?laborar en les iniciatives de la Universitat per obtenir ajudes d’entitats 
extrauniversitàries per a la consecució de fins concrets o generals de la 
institució docent. 

15.5 Vetllar pels interessos de la societat civil envers la Universitat de Girona i 
el seu projecte de futur dins els principis que recullen els Estatuts de la UdG i 
les competències que faculti la legislació vigent. 

15.6 Promoure, a través dels mitjans de comunicació socials, l’atenció de la 
societat cap als projectes i activitats de la Universitat. 

I, en general, són competència del Consell Social totes aquelles facultats 
orientades al compliment adequat de les seves finalitats i les que li atribueixen 
la legislació vigent i els Estatuts. 

Per al compliment de les seves finalitats, el Consell Social podrà interessar, pel 
conducte legal que correspongui, tota mena de persones físiques i jurídiques 
de dins i de fora de la Universitat de Girona per demanar-los col·laboració; 
encarregar estudis i dictàmens; realitzar-los amb els seus propis mitjans; 
promoure, realitzar i assistir a conferències i reunions; rebre i editar 
publicacions, i, en general, portar a terme totes aquelles activitats que 
condueixin a la missió i a les competències que li són pròpies. 

  

CAPÍTOL IV 

ÒRGANS DEL CONSELL SOCIAL 

  

Secció primera 

Organització i funcionament del Consell Social 

Article 16 

Organització 

El Consell Social s’organitza en: 

1. El Plenari 

2. Les comissions del Consell Social 

3. La Comissió Permanent 

4. El president 

5. El secretari 



  

Secció segona 

El plenari 

Article 17 

Composició i reunions 

El Plenari del Consell Social, integrat per tots els membres del Consell, es 
reunirà com a mínim un cop al trimestre natural, i sempre que ho decideixi el 
seu president o ho demani per escrit un nombre de membres no inferior a 6. En 
aquest darrer cas, entre la petició i la celebració del Plenari no podran 
transcórrer més de 15 dies i s’hauran d’expressar detalladament els temes que 
han de tractar-se en la reunió i caldrà proporcionar la documentació adient per 
adjuntar a la convocatòria. 

Article 18 

Constitució 

El Plenari del Consell Social quedarà vàlidament constituït si hi és present el 
president i el secretari, o qui els substitueixi, i la meitat més un dels seus 
membres. I en 2a convocatòria, després de 30 minuts, quedarà vàlidament 
constituït amb els membres que hi siguin presents, a més del president i el 
secretari, o qui els substitueixi. 

Article 19 

Convocatòries 

El secretari farà les convocatòries per indicació del president del Consell Social, 
mitjançant una comunicació escrita dirigida a l'adreça que els membres hauran 
comunicat a la Secretaria, amb vuit dies d'antelació respecte de la data en què 
ha de tenir lloc la sessió. En tot cas, els membres del Consell hauran de rebre 
la convocatòria amb 48 hores d'antelació, excepte si es declara el caràcter 
d’urgència. En la convocatòria s'indicarà el lloc i l'hora de la reunió i l'ordre del 
dia corresponent; també s'hi adjuntarà una còpia dels documents que tinguin 
relació amb l'ordre del dia, o s’indicarà els que es puguin consultar a la 
Secretaria del Consell. 

Article 20 

Assistència 

L'assistència als plenaris és personal, sense que sigui possible la 
representació. 

Article 21 



Acords 

21.1 Els acords es prendran per majoria de vots entre els membres assistents a 
la reunió. Si hi ha un empat, el vot del president serà diriment. La votació serà 
pública, llevat que algú demani que sigui secreta. 

21.2 A desgrat del que es diu al paràgraf anterior, la majoria absoluta de tots 
els membres de dret del Consell Social serà necessària per aprovar el 
pressupost de la Universitat i per acordar la modificació d'aquest Reglament. 

21.3 Pel que fa al nomenament del síndic, caldrà el vot favorable de les tres 
cinquenes parts dels membres de dret del Consell Social, sempre que en 
aquesta proporció figurin vots favorables dels tres col·lectius universitaris: 
personal acadèmic, estudiants i personal d’administració i serveis. 

Article 22 

Actes 

22.1 De cada sessió s'estendrà l'acta corresponent, que contindrà la llista 
d'assistents, l'ordre del dia de la reunió i les circumstàncies de lloc i temps en 
què s'ha dut a terme. Aquest document reflectirà d'una manera succinta el 
desenvolupament de la reunió, i recollirà literalment els acords presos, amb el 
resultat de les votacions corresponents i tot allò que es demani explícitament 
que consti en l’acta, que es lliurarà per escrit signat al secretari del Consell 
Social en el termini d’una setmana. 

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

22.3 Aquesta acta serà signada pel president i pel secretari i se sotmetrà a 
l'aprovació de la reunió següent del Consell, sense perjudici de l'execució dels 
acords presos, tal com s'especifica al paràgraf següent. 

22.4 Els acords a què arribi el Consell Social en règim de Plenari seran 
executius a partir del moment de la seva adopció, sense perjudici de les 
accions que legalment corresponguin als disconformes. 

22.5 El Plenari pot tractar assumptes no compresos en l'ordre del dia i decidir-
hi, sempre que hagin estat proposats pel president i ho aprovi la majoria 
absoluta dels assistents. 

Article 23 

Impugnació d’acords 

Les resolucions del Consell Social esgoten la via administrativa i són 
impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 



  

Secció segona 

Les comissions del Consell Social 

Article 24 

Objecte 

El govern del Consell Social correspon al Consell Plenari. No obstant això, en 
el si del Plenari es constituiran les comissions que es creguin necessàries per 
al desenvolupament adequat de les seves funcions. 

Article 25 

Naturalesa 

Les comissions podran ésser permanents o temporals, tindran caràcter 
deliberant i elevaran les seves propostes al Plenari mitjançant el president. 

Article 26 

Presidència 

Les diferents comissions que s'estableixin seran presidides, a proposta del 
president del Consell, per un membre del Consell Social corresponent al grup 
que representi els interessos socials, i podran tenir un vicepresident membre 
representant de la Junta de Govern de la Universitat de Girona. 

Article 27 

Funcions i composició 

Les funcions i la composició de les comissions seran determinades pel Consell 
Plenari. 

Article 28 

Règim de funcionament 

28.1 Respecte de la convocatòria, els quòrums d'assistència i votació i la 
documentació de les reunions de totes les comissions, es farà el que es 
disposa per al Consell Plenari en aquest Reglament. Així mateix, cada comissió 
podrà adoptar les normes particulars de funcionament que consideri més 
adequades, sempre que no estiguin en contradicció amb aquest Reglament. 

28.2 En tots els supòsits d'existència de comissions, el seu president mantindrà 
constantment informat el president del Consell Social sobre les reunions que es 
convoquin i sobre els acords que es prenguin. 



28.3 El president de cada comissió podrà autoritzar la presència amb veu però 
sense vot de persones expertes en assumptes determinats que hagin d'ésser 
examinats per la comissió. També podran assistir a aquestes reunions els 
membres del Consell Social que, sense pertànyer a la comissió, tinguin interès 
per ser-hi presents, després de demanar-ho al president de la comissió. Seran 
convidats a les sessions de cada Comissió el president del Consell Social, el 
rector de la Universitat, el gerent i, si escau, un membre de la Junta de Govern 
representant al Consell Social, designat pel rector. 

Article 29 

Constitució i assistència 

Les comissions quedaran constituïdes si hi és present el president i el secretari, 
o qui els substitueixi, i la meitat més un dels membres. Ni l'assistència ni el vot 
no podran ésser objecte de delegació. 

Article 30 

Acords 

Les comissions adoptaran les seves propostes per majoria de vots dels 
membres assistents de la comissió. 

Article 31 

Naturalesa dels acords 

Les comissions tindran caràcter consultiu i d'estudi, i elevaran les seves 
propostes al Plenari mitjançant el president. Per això, els acords presos per les 
comissions hauran d'ésser ratificats en tots els casos pel Consell Plenari 
perquè tinguin validesa com a tals, i no tindran caràcter executiu fins a 
l'esmentada ratificació pel Plenari, llevat dels casos en què aquest faci una 
delegació expressa i puntual. Serà el president de cada comissió o la persona 
que delegui qui proposarà i defensarà la ratificació dels acords presos davant el 
Consell Plenari. 

Article 32 

Atribucions 

Les comissions podran requerir al rector de la Universitat que els òrgans de la 
Universitat aportin la informació i documentació que considerin necessària per 
al compliment de les seves funcions. 

  

Secció tercera 

La comissió permanent 



Article 33 

Composició 

La Comissió Permanent la formen el president del Consell Social, els 
presidents de les comissions delegades, el rector i el gerent de la Universitat de 
Girona i el secretari del Consell Social. Té facultats consultives i no decisòries. 

  

Secció quarta 

El president 

Article 34 

Atribucions 

Són atribucions del president: 

a. Representar el Consell Social en el Consell Interuniversitari de Catalunya i 
en tots els òrgans i institucions que se sotmeten al dret públic o al dret privat. 

b. Convocar i presidir les reunions del Consell Social ordenant els debats. 

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

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

e. El president podrà nomenar, d'entre els membres del Consell, un o més 
vicepresidents i delegar-los funcions representatives. En els supòsits 
d’absència o malaltia, el president designarà el vicepresident que el substituirà. 

f. Donar la publicitat deguda als acords i activitats del Consell que consideri 
oportuns. 

g. Assistir al Claustre Universitari, amb veu però sense vot. 

h. Ser informat de l’execució dels acords presos al Plenari del Consell Social. 

  

Secció cinquena 

El secretari 

Article 35 



Designació 

34.1 El secretari del Consell Social és un càrrec de lliure designació pel 
president. 

34.2 La designació pot recaure en una persona que no sigui membre del 
Consell Social. En aquest cas, assistirà amb veu però sense vot a les sessions 
del Plenari, de la Comissió Permanent, de les comissions delegades i a altres 
reunions que es puguin convocar. 

Article 36 

Atribucions 

Són atribucions del secretari: 

a. Tenir cura de la documentació i de l'arxiu del Consell Social i lliurar els 
corresponents certificats amb el vistiplau del president. 

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

c. Cursar les convocatòries de les reunions del Plenari del Consell i de les 
comissions i aixecar acta de les sessions. Quan no pugui assistir a una reunió, 
el president en proveirà la substitució transitòria. 

d. Executar els acords que prengui el Plenari del Consell Social i que no 
pertoquin a un altre òrgan de la Universitat. 

e. Notificar els acords presos al Ple del Consell Social al rector, quan els acords 
siguin referents a les propostes elevades per la Junta de Govern. 

f. Dirigir els serveis administratius de la Secretaria del Consell Social, si escau. 

 


