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Ha passat quasi un any i mig des de la darrera vegada que vaig tenir l’honor d’exposar 

l’activitat del Consell Social a aquest Claustre. Han estat uns mesos plens de canvis, al 

Govern de Catalunya i al Departament que es fa càrrec de les universitats i la recerca 

–uns canvis que potser no han acabat-, al govern i a la gerència de la Universitat i 

també al Consell Social.  

 

Sobre l’òrgan que presideixo, deixeu-me, en primer lloc, agrair la dedicació de tots els 

seus membres i desitjar que hi hagi acord entre les organitzacions empresarials perquè 

un membre del Consell Social les representi conjuntament, que la representació del 

personal d’administració i serveis gaudeixi del consens de tot el sector -més enllà de 

distincions entre personal laboral i funcionari- i que tornem a comptar amb la 

participació dels estudiants. 

 

L’activitat que podríem anomenar interna, és a dir, la relació del Consell amb la 

Universitat, ha estat l’àrea que menys ha notat els canvis que he esmentat abans. Podeu 

veure la llista dels acords del Ple i de les comissions a l’enllaç que trobareu a la 

convocatòria d’aquest acte. 

 

Permeteu-me, però, destacar alguna de les nostres d’actuacions envers la 

comunitat universitària, més enllà de la preceptiva aprovació de pressupostos, 

despeses pluriennals, programacions docents, exempcions, desafectacions, tarifes, 

trams, mèrits, beques i retribucions addicionals:  

 

1) Organització interna.  

En el procés de transició vers l’administració electrònica a la Universitat de 

Girona, s’ha implantat la certificació digital, l’ús integral del suport electrònic i 

de la comunicació per mitjans telemàtics en documentació generada pels 

nostres òrgans col·legiats. En aquesta mateixa línia, cal recordar que el 2003 el 

Consell Social va finançar amb 17.351 € la construcció d’un, molt necessari, 

Sistema d’Informació Oficial de la Universitat (SIOU), que ben aviat podrà 

mostrar la seva efectivitat. 

  

2) Participació del Consell Social en les comissions de la UdG.  

S’ha integrat un representant del Consell Social a la Comissió de Formació 

Continuada, a la Comissió de Pràctiques Professionals, a la Comissió de 

Relacions amb l’exterior, a la Comissió Executiva de Seguiment pe l’establiment 

dels Estudis de Medicina, a més de la Comissió d’adjudicació de les Beques de 

Transferència i Innovació, que s’esmenta més endavant. Aquesta participació 

s’afegeix a la ja consolidada a les comissions d’avaluació, de Revisió de Plans 

d’estudi, de Beques, de Campus, d’avaluació d’Spin-offs i Start-ups i als òrgans de 

govern del Parc Científic i Tecnològic i de la Fundació Universitat de Girona: 

Innovació i Formació i de la mateixa universitat. 

 

3) Supervisió econòmica i patrimonial.  

En aquest àmbit, el Consell Social ha participat en l’anàlisi i discussió del model 

de finançament de les universitats i ha aportat el seu criteri de prudència en 

l’estimació dels ingressos i de contenció en la despesa. El pressupost de les 

universitats està dotat, majoritàriament, per transferències de l’Administració 

http://www.udg.edu/csocial/NOVAWEB/membres.htm#Representants
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pública i la majoria s’esmerça a despeses de personal; les taxes estan 

subvencionades fins a prop del 80 % en relació amb el cost real de 

l’ensenyament. Cal tenir present i fer avinent aquesta realitat i actuar en 

conseqüència, amb rigor i austeritat. No puc estar-me de dir que alguns acords 

del Consell de Govern han estat contraris a  aquests principis. 

 

3.1) Suport a la implementació de la comptabilitat financera.  

El Consell Social va finançar l’any 2005 amb 45.000 € l’auditoria del 

comptes anuals de la UdG corresponents a l’exercici del 2004 que va 

ser la darrera que es va elaborar tot seguint els paràmetres de la 

comptabilitat pressupostària. El Consell Social ha destinat 6.500 € a 

facilitar el compliment del que es preveu en el Pla especial de 

comptabilitat pública per a les universitats públiques catalanes. En la 

mateixa línia, i per a un correcte establiment i manteniment de l’actiu de 

la institució, el Consell Social ha finançat amb 148.500 € l’elaboració de 

l’inventari de béns mobles de la UdG.  

 

3.2) Projecte Campus WebMap per a la UdG.  

El Consell Social finança enguany amb 3.000 € la implementació per part 

del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) 

d’un servidor de mapes per facilitar l’accés i la localització dels recursos 

de la Universitat i configurar un eina integrada d’informació i gestió dels 

seus espais i edificis  

 

4) Reconeixement de la qualitat 

 

4.1) Distinció Jaume Vicens Vives.  

Amb l’inici d’aquest curs, El Govern de Catalunya ha atorgat la Distinció 

Jaume Vicens Vives al mèrit docent al Dr. Salomó Marquès, professor de 

la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la UdG, adscrit al 

Departament de Pedagogia, «en reconeixement de la seva trajectòria 

professional, especialment per la constant preocupació per la formació i 

reciclatge dels mestres a través de les escoles d’estiu i del voluntariat i 

també per la seva contribució a la valoració de la recerca històrica en 

l’àmbit educatiu». Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura 

elevada pel president del Consell Social al conseller d’Universitats, 

Recerca i Societat de la Informació, amb l’acord previ de la Comissió de 

Comunitat Universitària del Consell Social. 

 

4.2) Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG.  

El Consell Social finança cada any l’expedició del títol per a aquells 

graduats que hagin obtingut premi extraordinari en els estudis impartits 

per la Universitat de Girona. El 2005 la dotació, de 5.610 €, va 

beneficiar 47 estudiants i el 2006 la dotació, de 7.660 €, ha premiat 52 

estudiants dels diferents centres de la UdG. L’excel·lència dels nostres 

graduats ha de rebre la difusió escaient. 

http://www.udg.edu/csocial/NOVAWEB/acords%20comissions/2006/cepp2-06.htm
http://www.udg.edu/csocial/NOVAWEB/acords%20comissions/2006/cepp2-06.htm
http://www.udg.edu/csocial/NOVAWEB/Projecte%20UdG%20Campus%20WebMap.pdf


 4 

 

L’altre gran àmbit a què s’adrecen els nostres esforços és el de la projecció de la 

UdG cap a la societat on s’insereix. De les actuacions en aquest aspecte ressaltaria: 

 

1) Promoció de la UdG als centres de secundària. 

 

1.1) Convocatòria d’Ajuts Botet i Sisó per a l’elaboració de treballs de 

recerca de batxillerat.  

El 2005, el Consell Social va finançar amb una dotació total de 30.000 €, 

la tercera convocatòria d’aquests ajuts, consistents en l’elaboració de 50 

treballs de recerca per part d’estudiants de batxillerat. Alguns d’aquests 

treballs i, col·lectivament, l'IES la Garrotxa d'Olot han estat premiats en 

el XVIII Certamen de Jóvenes Investigadores del Instituto de la Juventud i en 

el  XVIII Concurs de Joves Científics de la Unió Europea. El 2006, 

l’aportació del Consell Social ha estat de 20.000 €. En aquesta edició, 

amb la mediació del Consell Social, s’hi han afegit dues beques per a 

treballs sobre arquitectura, urbanisme i ciutat, finançades per la 

Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). 

Així, amb una dotació total de 31.200 €, s’ha impulsat l’elaboració de 52 

treballs de recerca. 

 

1.2) Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat.  

El Consell Social de la UdG, juntament amb la Demarcació de Girona 

del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), va convocar i atorgar 

durant el curs 2005-2006 21 premis, que, amb una dotació total de 

23.234 €, tenen l’objectiu de promoure la recerca dels estudiants de 

batxillerat i la mateixa UdG. La 7a edició dels Premis Consell Social, 4a 

edició Premis COAC d’arquitectura, corresponent al curs 2006-2007, 

ha disposat d’un pressupost total de 33.000 €.  

 

1.3) Edició de Ciència Recreativa, de J. Estalella.  

El Consell Social ha sufragat l’edició de 200 exemplars d’aquest llibre 

d’experiments didàctics, publicat a principis de s. XX, tot aprofitant la 

commemoració de l’any internacional de la física durant el 2005. Els 

volums s’han destinat a obsequiar els centres de secundària i els 

avaluadors que participen en la convocatòria dels Premis per a treballs 

de recerca d’estudiants de batxillerat. 

 

2) Projecte pilot per a la creació de la figura del becari de 

transferència i innovació.  

El Consell Social ha participat en la definició d’aquest projecte, que vol 

potenciar la interrelació amb els sectors empresarials i institucionals, així com 

generar perfils universitaris orientats a la problemàtica de la transferència i la 

innovació. El Consell Social cofinançarà aquest projecte amb l’aportació de 

15.000 € el 2006 i de 27.700 € el 2007. A més, un membre del Consell Social 

s’integrarà en la comissió d’adjudicació de les beques. 

 

http://www.udg.edu/sgeneral/consellgovern/2006/20060720/projecte-BTI.htm
http://www.udg.edu/sgeneral/consellgovern/2006/20060720/projecte-BTI.htm
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3) Suport a Post Scriptum: Associació d'Exestudiants de la UdG. El 

pressupost de l’exercici del 2006 del Consell Social de la UdG preveu la 

transferència a Post Scriptum de 3.000 € per afavorir el seu creixement i 

projecció. Així mateix, el Consell Social ha impulsat la renovació del conveni 

UdG/Post Scriptum i la signatura d’un altre conveni entre l’associació i la 

Fundació UdG: Innovació i Formació, mitjançant el qual els seus membres 

podran accedir als cursos, postgraus i màsters en condicions avantatjoses. 

 

4) Inserció laboral dels estudiants de la UdG.  

El Consell Social de la UdG ha finançat amb 16.500 € la segona edició de 

l’enquesta d’inserció laboral dels graduats del sistema universitari català que 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha dut a 

terme, en col·laboració amb els consells socials de les universitats públiques 

catalanes, durant l’any 2005. Els resultats de l’estudi s’han tramès als diferents 

centres docents de la Universitat i el Consell Social ha encarregat als Drs. Santi 

Thió i Josep Daunis, membres del  Grup de Recerca d’estadística i Anàlisi de 

Dades i Anàlisi de Dades i del Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada 

de la UdG, una anàlisi dels resultats de l’enquesta, que ha estat publicada amb el 

títol:  Inserció i formació a la UdG: estudi sobre la 2a enquesta d’inserció laboral dels 

graduats universitaris. AQU Catalunya, 2005. Girona: Universitat de Girona, 

Consell Social, 2006 (Estudis, 1). 

 

5) Ajuts del Consell Social.  

El Consell Social de la UdG ha convocat i atorgat el 2005 23 ajuts, per un total 

de 30.255 €, i el 2006, 34 ajuts, per un total de 37.475 €, tot enfocant més 

clarament el suport, en aquesta darrera edició, “vers activitats de difusió, 

projecció o transferència, impulsades per departaments, instituts o càtedres de 

la UdG, que comportin una col·laboració amb la societat o una especial 

incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines”. 

 

6) El Parc Científic i Tecnològic de la UdG.  

El Consell Social de la UdG ha estat des dels inicis un impulsor actiu del Parc 

Científic i Tecnològic. El 2005 l’aportació al seu finançament va ser de 60.000 €, 

que s’han destinat a l’elaboració del projecte de construcció de l’edifici 

Giroemprèn (centre d’empreses). L’exercici del 2006 l’aportació ha estat de 

30.000 € i s’està estudiant el suport econòmic per al trasllat dels Serveis 

Tècnics de Recerca de la UdG al Parc. D’altra banda, com a mostra de 

l’obertura del Consell Social cap a l’entorn, aquest òrgan ha cedit una de les 

seves places al Patronat del Parc a la patronal PIMEC, atès que la Federació 

d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ja en forma part. 

 

7) Conveni per a la catalogació de la Biblioteca del Seminari Diocesà 

de Girona.  

La Biblioteca del Seminari de Girona disposa d’un fons d’aproximadament 

70.000 volums d’entre els segles XVI i XXI. Així mateix, disposa d’un fons de 

manuscrits i incunables, molts dels quals són exemplars valuosos per la seva 

raresa. Finalment s’ha pogut culminar la tasca iniciada pel Sr. Salvador Carrera, 

en el seu mandat com a president del Consell Social, i s’ha aconseguit que totes 

http://web.udg.es/postscriptum/
http://www.udg.edu/csocial/NOVAWEB/Ajuts_concedits2006.htm
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les institucions implicades aprovin el conveni per a la catalogació dels llibres de 

la Biblioteca del Seminari. Els treballs han començat amb la supervisió de la 

Biblioteca de la Universitat de Girona, i s’està buscant la data per firmar el 

conveni que permetrà disposar de 440.000 euros aportats per la Generalitat de 

Catalunya, el Bisbat de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona i el 

mateix Consell Social.  

 

8) XV anys de la UdG 

 

8.1) Estudi d’impacte.  

El Consell ha encarregat als doctors Joan Vicente, Miquel Carreras i 

Ricard Rigall l’estudi de l’impacte econòmic i territorial de la Universitat 

sobre el seu entorn. 

8.2) Les càtedres.  

El Consell Social vol reconèixer i impulsar especialment el paper de la 

Càtedra d’Estudis Marítims i a la Càtedra d’Esports i Educació Física, 

establertes a Palamós i Banyoles, respectivament,  com a model d’èxit 

en la relació i el suport de la UdG al territori. Per això es donarà suport 

als actes que aquestes organitzin enguany en el marc dels XV anys de la 

UdG.   

8.3) Els vivers d’empresa.  

El suport del Consell Social a la creació efectiva d’una xarxa de vivers 

d’empresa locals vol contribuir a la dinamització econòmica de la 

societat gironina i, a la vegada, donar sortida als emprenedors 

universitaris. 

 

9) Integració al Patronat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la 

UdG.  

En compliment de la seva funció de promoure la col·laboració entre la 

Universitat i altres entitats públiques i privades, el Consell Social ha entrat a 

formar part d’aquest òrgan que promou la col·laboració de les empreses i 

institucions amb les activitats del Centre. 

http://eps.udg.es/patronat/patronat.html
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Aquest aspecte de la projecció exterior ens preocupa especialment. El Consell Social 

pot generar visió i donar suport a projectes relacionats amb les pràctiques, els vivers 

d’empreses, les spin-offs, les càtedres, les relacions amb les empreses, l’ocupació del 

Parc, la difusió de la recerca... Estem satisfets d’haver llegit a l’informe de gestió de la 

Rectora propostes amb què coincidim i estic segur que trobarem els camins per a una 

fructífera col·laboració. Apuntaré finalment el que encara no hem fet però volem fer i 

farem junts: treballar més intensament per la no-exclusió, també a la universitat, 

d’aquells col·lectius que tenen més dificultat per accedir-hi.  

 

Vull enllaçar aquesta voluntat amb dues darreres reflexions personals. Una és la meva 

raonable satisfacció pel temps que fa que sóc al Consell Social de la UdG, tot i que 

encara espero temps millors. Vaig ser nomenat pel primer govern catalanista i 

d’esquerres que durant molts anys ha tingut el nostre país. Durant els darrers tres 

anys el finançament del sistema universitari de Catalunya ha augmentat en un 21 %. Si 

mirem al futur, us recordaré que el 2003 s’hi destinaven  523 milions d’euros i està 

previst arribar als 1.032 d’euros el 2010. El repartiment d’aquests diners entre les 

universitats públiques catalanes està condicionat a unes 40 mesures de millora de la 

missió docent, de la recerca, de les relacions universitat-societat i de la gestió. Cal 

esmentar aquí també el Pla d’inversions universitàries que, en principi, preveia per al 

sexenni vinent uns 40 milions d’euros per a inversions a la nostra universitat, i el Pla 

d’infraestructures de recerca, que inclou el finançament dels centres de recerca que se 

situaran al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.  

 

I ho lligo amb la segona reflexió. Aquestes i altres entitats: l’Institut de Recerca de 

l’Aigua, l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, l’Institut de Recerca 

Turística de Catalunya, el Centre d’Investigació en Visualització, Realitat Virtual i 

Interacció Gràfica, el Centre de Biotecnologia de la Reproducció Porcina, el Centre 

Tecnològic en Noves Tecnologies Agroalimentàries, l’Institut d’Investigació Biomèdica 

de Girona, els centres de la Xarxa de Suport a la Innovació Tecnològica, els grups de 

recerca consolidats, els serveis i programes docents acreditats... han de ser també la 

punta de llança de la nostra singularitat, de la nostra qualitat, de la nostra 

projecció. Us demano que continueu tots treballant per aquest objectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Bou i Vilanova 

President del Consell Social 


