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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Universitat està molt centralitzada i falten incentius per participar en la gestió,
especialment pels estudiants.
No hi ha prou canals de comunicació interna adequats i efectius.
Cal ser conscients de les implicacions en recursos humans i financers que comporta la
creació d’una facultat de medicina.
L’actual pressupost no és suficient per donar prou suport a la recerca d’alta qualitat.
S’hauria de definir clarament la relació i la diferència entre departaments i instituts.
Amb una metàfora diuen que la UdG no és una terra prou fèrtil per plantar-hi “l’arbre de
Bolonya”
S’ha de crear una unitat interna de control de la qualitat.
De cara a la internacionalització, hem de millorar en el coneixement de l’anglès.

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

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

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

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

Consideració de la demanda social i dels estudiants en l’àmbit nacional.
Equilibri territorial i potenciació de sinergies amb l’entorn econòmic i social.
Enfortiment de l’especialització de cada universitat, per contribuir a la riquesa del sistema
a través de la diversitat.
Adequació a la disponibilitat de recursos en el marc general del sistema.

La UdG ja ha començat a fer els deures per complir aquests criteris amb estudis i consultes
que avalin els estudis actuals i futurs.

L’ACUP ha encarregat a diversos especialistes les bases per a la redacció d’un Llibre blanc
de les universitats catalanes. Un dels quatre àmbits és el de la governança del sistema
universitari públic de Catalunya i va ser encarregat a Joan Subirats. La seva ponència acaba
amb deu propostes per a un bon govern de les universitats catalanes i la primera proposta
diu literalment:

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

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

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

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

Albert Bou i Vilanova
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Canvis en la composició

El dia 22 de setembre de 2006 pren possessió el senyor Josep Solé Tarragó, gerent,
en substitució del senyor Josep Serra.

El dia 14 de juny de 2007 de 2006 pren possessió la senyora Wahba Ahmed
Mohamed, representant dels estudiants, en substitució de la senyora Maria Teresa
Bagué.

Membres

Vocals en representació de la societat catalana

Representants del Govern de la
Generalitat de Catalunya: Albert Bou i Vilanova

Miquel Matas i Noguera
Pepita Perich i Pujol

Representants del
Parlament de Catalunya: Lluís Busquet i Ruhí

Joan Carles Girauta i Vidal

Representant dels ens locals: Manel Serra i Pardàs

Representant de les
organitzacions sindicals: Dolors Bassa i Coll

Representant de les
organitzacions empresarials: vacant
(un representant la FOEG i un de PIMEC són convidats als plens)

Representant dels antics alumnes: Jordi Figueras i Bosch

Vocals en representació del Consell de Govern

Membres nats: Anna Maria Geli de Ciurana, rectora
José Luis Linares Pineda, secretari general
Josep Solé i Tarragó, gerent

Representant del personal docent: Joaquim Velayos i Solé

Representant dels estudiants: Wahba Ahmed Mohamed

Representant del PAS: Santiago Cots i Serrano

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Composició
del Consell
Social
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Composició de les comissions

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni
President: Manel Serra

Lluís Busquet
Josep Solé

Secretari: Jaume Rufí

Comissió de Programació i Gestió
President: Miquel Matas

Joan Carles Girauta
Joaquim Velayos

Secretari: Jaume Rufí

Comissió de Comunitat Universitària
Presidenta: Pepita Perich

Dolors Bassa
Jordi Figueras
Santiago Cots
Josep Solé

Secretari: Jaume Rufí

Comissió Permanent
President: Albert Bou

Anna M. Geli
José Luís Linares
Josep Solé
Manel Serra
Miquel Matas
Pepita Perich

Secretari: Jaume Rufí
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Representants del Consell Social al Consell de Govern de la UdG

Albert Bou i Vilanova
Miquel Matas i Noguera
Manel Serra i Pardàs

Representants del Consell Social a les comissions de la UdG

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

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

Patronat:
Albert Bou i Vilanova (vicepresident del Patronat)
Pepita Perich i Pujol
Lluís Busquet i Ruhí

Junta Rectora:
Albert Bou i Vilanova
Lluís Busquet i Ruhí

Representants del Consell Social al Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Patronat:
Albert Bou i Vilanova (vicepresident del patronat)
Miquel Matas i Noguera

Junta Rectora:
Albert Bou i Vilanova
Miquel Matas i Noguera

Representació
a òrgans i
entitats
relacionades
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Representant del Consell Social al Patronat de l’Escola Politècnica
Superior de la UdG

Consell Executiu:
Miquel Matas i Noguera

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

Albert Bou i Vilanova

Representants del Consell Social al Consell Interuniversitari de
Catalunya

Conferència:
Albert Bou i Vilanova
Joan Carles Girauta i Vidal

Junta del Ple:
Albert Bou i Vilanova

Junta Permanent:
Albert Bou i Vilanova

Comissió de Beques i Preus:
Joan Carles Girauta i Vidal

Representats del Consell Social a l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya

Consell de Direcció:
Albert Bou i Vilanova

Comissió Permanent:
Albert Bou i Vilanova
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El Ple

Ple núm. 4/06, 20 de desembre de 2006

S’aprova:

- La proposta de programació de màsters oficials per al curs 2007-2008.

Ple núm. 1/07, de 14 de juny de 2007

S’aproven:

- Proposar al Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, la desadscripció de
l’Escola Universitària de Turisme ESMA segons estableix el conveni signat el 31 de
gener de 2007.

- La col·laboració entre AQU Catalunya, la Universitat de Girona i el Consell Social de
la UdG per a la realització d’un estudi d’inserció laboral que es regirà per un conveni
que signaran aquestes entitats.

- El balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost
de l’exercici 2005 de la Universitat de Girona, havent estat feta prèviament l’auditoria
per l’empresa KPMG Auditors, SL.

- La liquidació de l’exercici 2006 del pressupost del Consell Social de la Universitat de
Girona.

- El pressupost per a l’exercici 2007 del Consell Social de la UdG per un total equilibrat
de 464.496,14 €.

- Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2007 de la UdG.

Ple núm. 2/07, de 24 de juliol de 2007

S’aproven:

- La creació de la Facultat de Turisme, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de
Govern 7/07, de 19 de juliol de 2007.

- El pressupost per a l’any 2007 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de
83.209.984,44 €, en ingressos i despeses.

Principals
acords
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Les Comissions

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni

EPP6/06, de 9 de novembre de 2006

S’aproven:

- La concessió d’un ajut econòmic per a la conferència inaugural del curs de postsgrau
organitzat per la Càtedra d’Esport i Educació Física.

- La concessió d’un ajut econòmic per a la lliçó inaugural de la Càtedra d’Estudis
Marítims del curs 2006-2007.

EPP7/06, de 20 de desembre de 2006

S’aproven:

- L’ajut econòmic al projecte global d’emprenedoria de la UdG, per un import de
24.000 € per a l’any 2007, renovable en funció dels resultats aconseguits, amb l’acord
previ de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni.

- L’aportació de 5.500 € per al projecte de construcció d’una cúpula que s’utilitzarà per
al Fòrum Industrial i per a altres esdeveniments que s’organitzin a l’Escola Politècnica
Superior (EPS) i a la UdG.

- L’aportació complementària per al finançament de l’inventari de béns mobles de la
UdG, per un import de 15.500 €.

- Fer pública una convocatòria d’ajuts per al 2007 adreçada a la comunitat
universitària, que es regirà per les bases corresponents.

EPP1/07, de 23 de febrer de 2007

S’aproven:

- L’actualització de les tarifes de la Universitat de Girona per al 2007, tant per la venda
de béns com per la prestació de serveis.

- La convocatòria 2007 de beques de recerca de la UdG.

- El cofinançament, per part del Consell Social, de la convocatòria d’ajuts Botet i Sisó
per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, per un import de 15.000 € per a
l’any 2007.

- El cofinançament de la contractació de l’estudi de diagnosi integral de les necessitats
de formació universitària a la província de Girona, mitjançant una aportació de
14.895,00 €.
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EPP2/07, de 16 de març de 2007

S’aprova:

- Concedir un ajut per a la realització d’estades de curta durada per un import
d’11.500 €.

EPP3/07, de 3 de maig de 2007

S’aproven:

- Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i
diplomes d’especialització propis per al curs 2007-2008 (1a convocatòria).

- La concessió d’un ajut de 18.000 € per a l’elaboració del Pla estratègic de
comunicació.

EPP4/07, de 14 de juny de 2007

S’aproven:

- La distribució dels overheads dels projectes europeus.

- L’assumpció de manera excepcional, de les despeses que ha comportat el nou
projecte d’implantació de la comptabilitat financera, per un valor total de 12.000 €.

- La transferència a la Gerència de la Universitat de 50.000 € a càrrec dels romanents
que incorpori el Consell Social durant l’exercici de 2007 perquè aquesta pugui fer
front a diferents projectes.

- L’autorització de la cancel·lació de la condició resolutòria a favor de la Universitat de
Girona, que recau sobre la finca “Entitat 1. P.1. Centre d’Empreses, al Parc Científic i
Tecnològic de la UdG.

EPP5/07, de 24 de juliol de 2007

S’aproven:

- L’autorització de l’exercici de dret d’opció de compra de l’immoble situat a la plaça
Jordi de Sant Jordi núm. 2, de Girona, seu de la Fundació UdG: Innovació i Formació.

- Els programes de màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau propis per al
curs 2007-2008 (2a convocatòria).

- Els preus per crèdit per a la matrícula de màsters oficials del curs 2007-2008.

- La convocatòria 2007-2008 de beques de transferència i innovació (BTI).

- La participació i el suport econòmic al Projecte Rossinyol: mentoria per a una societat
inclusiva.
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Comissió de Comunitat Universitària

CU1/07, de 26 de març de 2007

S’aproven:

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

- L’atorgament del complement autonòmic per mèrits docents corresponents a l’any
2005.

CU2/07, de 2 de maig de 2007

S’aproven:

- L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2006.

- Que el president del Consell Social elevi al Comissionat per a Universitats i Recerca
la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a
títol col·lectiu, de l’equip responsable del projecte LaQuímica.Net, del Departament
de Química de la Universitat de Girona.

- L’acord de la Mesa General d’Universitats relatiu a l’adhesió al pla de pensions.

CU3/07, de 23 de juliol de març de 2007

S’aproven:

- La modificació de la relació de llocs de treball com a conseqüència de l’anàlisi
organitzativa del Pla d’acció en matèria de personal d’administració i serveis de la
Universitat de Girona.

- La distribució de les 28 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència per
al curs 2007-2008.

- Abonar al director i al sotsdirector de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural (ICRPC), un complement retributiu per a l’any 2007 a càrrec de la
transferència que ha efectuat l’ICRPC a la UdG, en aplicació del conveni de
col·laboració entre les dues entitats.

- Abonar a la directora i als sotsdirectors de l’ICRA, un complement retributiu per a
l’any 2007 a càrrec de la transferència que ha efectuat l’ICRA a la UdG, en aplicació
del conveni de col·laboració entre les dues entitats.
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CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 122.561,51
ARTICLE 11 Personal eventual 75.194,30
ARTICLE 12 Funcionaris 19.539,65
ARTICLE 15 Incentius al rendiment 309,45
ARTICLE 16 Quotes, prestacions i despeses socials 23.373,51

Increment 3,5 % 4.144,60

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 289.434,63
ARTICLE 20 Arrendament i cànons 614,63
ARTICLE 21 Reparacions, manteniment i conservació 600,00

Altres 600,00
ARTICLE 22 Material, subministraments i altres 257.200,00

Material d’oficina 2.300,00
Premsa, revistes, llibres i altres 6.000,00
Publicacions 10.000,00
Comunicacions 4.000,00
Primes d’assegurances 200,00
Atencions protocol·làries 2.000,00
Publicitat i propaganda (estand de fires) 8.000,00
Activitats culturals i esportives
(premis treballs recerca) 25.000,00
Estudis i treballs tècnics 60.000,00
Ajuts del Consell Social 60.000,00
Projecte emprenedoria 24.000,00
Premis extraordinaris 8.000,00
Beques Botet i Sisó 10.000,00
Beques de transferència i innovació 27.700,00
Conveni catalogació seminari
(Biblioteca UdG) 10.000,00

ARTICLE 23 Indemnitzacions per raons del servei 31.020,00
Dietes 1.800,00
Locomoció 1.800,00
Altres indemnitzacions 12.420,00
Assistències Consell Social 15.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 46.500,00
ARTICLE 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 46.500,00

Parc Científic i Tecnològic UdG 30.000,00
Conveni catalogació Seminari (Bisbat) 12.000,00
Associació d’Exestudiants 3.000,00
Beques Botet i Sisó 10.000,00
Beques de Transferència i Innovació 27.700,00

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 6.000,00
ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament

operatiu dels serveis 6.000,00

TOTAL PRESSUPOST 2007 464.496,14

Pressupost
2007
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Actuacions envers la comunitat universitària:

Participació

-Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC).

El president del Consell Social s’ha integrat, com a patró nomenat per la
rectora de la UdG, en el Patronat d’aquesta fundació privada, d’abast nacional
i que compta amb la participació de la Generalitat de Catalunya i té com a
missió l’excel·lència científica al més alt nivell en el seu àmbit temàtic.

-Comissió Acadèmica i de Convalidacions.

Un representant del Consell Social s’ha integrat en aquesta comissió
estatutària.

-Comissió per al Pla d’Igualtats en Matèria de Discapacitats.

Una representant del Consell Social s’ha integrat en aquesta comissió, que, a
més d’elaborar i actualitzar aquest pla, ha d’estudiar les necessitats en matèria
d’espais, accessibilitat i ús d’infraestructures i serveis i les adaptacions
curriculars necessàries per fer l’educació accessible a tothom i garantir la
igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat a la Universitat.

-Comissió de Publicacions.

Un representant del Consell Social s’ha integrat en aquesta comissió reactivada.

Pressupost i patrimoni

-Inventari de béns mobles.

En una línia de suport a la implementació de la comptabilitat financera en la
gestió econòmica de la Universitat i en compliment del que marca el Pla
especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques catalanes per
a un correcte establiment i manteniment de l’actiu de la institució, el Consell
Social ha fet una aportació complementària per al finançament de l’inventari
de béns mobles de la UdG, per un import de 15.500 €.

-Comptabilitat financera.

En una línia de suport a la implementació de la comptabilitat financera en la
gestió econòmica de la Universitat, el Consell Social ha fet una nova aportació
de 12.000 € per fer front a la formació del personal en aspectes tècnics i
normatius relacionats amb el Pla especial de comptabilitat per a les universitats
públiques de Catalunya i a l’anàlisi GAP, entre comptabilitat financera i
pressupostària. Aquesta aportació s’afegeix a les que, des de 2005, s’han fet en
suport de la gestió econòmica de la UdG (inventari de béns mobles,
comptabilitat financera, auditories), fins arribar a 227.500 €.

Principals
actuacions
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-Sistema d’Informació de Campus.

El Consell Social ha cofinançat, amb 3.000 €, amb la delegació del rectorat en
l’àmbit de Campus, el disseny i implementació d’un servidor de mapes per a la
UdG per facilitar la localització dels recursos de la Universitat i configurar un
eina d’informació i gestió dels seus espais i edificis.

Qualitat

-Programa d’avaluació institucional de l’European University Asso-
ciation (EUA).

Un representant del Consell Social s’ha integrat en el comitè intern d’avaluació
que ha redactat l’informe d’autoavaluació dins un procés que vol enfortir
l’autonomia i fomentar el canvi institucional en les universitats mitjançant
l’avaluació dels mecanismes institucionals de control de la qualitat i del seu ús
en el desenvolupament estratègic de la institució. El comitè extern d’avaluació
s’ha entrevistat també amb una representació del Consell Social.

-Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG.

El Consell Social finança cada any l’expedició del títol per a aquells estudiants
que hagin obtingut el premi extraordinari en els estudis impartits per la
Universitat de Girona. Per acord del Consell Social, el premi inclou també, a
partir del curs 2006/2007, el Suplement Europeu al Títol. Enguany, una dotació
de 8.631 € ha premiat a 53 estudiants dels diferents centres de la UdG. El nom
dels premiats s’ha fet públic mitjançant un anunci a la premsa. Igualment, el
Consell Social finança l’expedició del títol per a aquells estudiants que hagin
obtingut el premi extraordinari de doctorat. Així, una dotació de 2.048,7 € ha
premiat 13 estudiants que han obtingut els premis corresponents als anys 2004
i 2005.

-Distinció Jaume Vicens Vives.

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

Internacionalització

-Activitats internacionals de curta durada.
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El Consell Social ha atorgat un ajut d’11.500 € per a activitats internacionals de
curta durada o IP’s (Intensive Programs) com ara Euroweek, FLEXEM, Nightin-
gale Network, ETAP i les Olimpiades de Comptabilitat en les quals participen
estudiants de la UdG. Aquest ajut vol compensar de forma extraordinària que,
algunes d’aquestes activitats, optaven tradicionalment a la convocatòria anual
d’ajuts del Consell Social que s’ha orientat darrerament a potenciar les rela-
cions de la UdG amb l’entorn més proper.

Actuacions envers la societat:

Estudis

-Estudi d’impacte de la UdG.

S’ha publicat dins la col·lecció Estudis del Consell Social i s’ha distribuït en els
àmbits de la UdG i el seu entorn, l’estudi Universitat de Girona, economia i
territori dels professors Joan Vicente (Càtedra de Geografia i Pensament
Territorial), Miquel Carreras Simó i Ricard Rigall i Torrent (Departament
d’Economia). Aquest estudi vol avaluar la incidència que la creació i el
desenvolupament de la Universitat de Girona han tingut en el seu entorn, tot
aprofitant l’avinentesa del 15è aniversari de la seva creació.

-Diagnosi integral de les necessitats de formació universitària a les
Girona.

El Consell Social de la UdG, conjuntament amb el Vicerectorat de Docència i
Política Acadèmica, ha cofinançat amb 16.500€ l’elaboració i la publicació
d’aquest estudi elaborat en diàleg amb l’entorn pel Col·legi de Sociòlegs i
Politòlegs de Catalunya, que vol fonamentar la programació docent de la
Universitat en el marc de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

-Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona i el seu
Consell Social per a la realització i el finançament de la tercera
edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral.

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya,
la UdG i el seu Consell Social per al finançament de l’estudi de camp de la 3a
edició de l’enquesta d’inserció laboral dels graduats i el primer estudi conjunt
sobre la inserció laboral dels doctors, el seguiment de la inserció de la promoció
del 2004, la validació de la metodologia i els resultats de l’estudi anterior, la
constitució d’un grup de treball per tal d’estudiar la creació d’una borsa de
treball comuna del sistema universitari públic català i d’un observatori per a
l’equitat de la inserció laboral i la integració de la base de dades UNEIX per tal
d’elaborar informes que vinculen inserció laboral amb altres variables. El
Consell Social de la UdG aportarà 18.000 € al pressupost de la 3a edició de
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l’enquesta d’inserció laboral dels graduats.

-Impacte cultural.

El Consell Social ha encarregat a la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i
Cooperació de la UdG l’elaboració d’un estudi de diagnosi i prospectiva de
l’impacte i la projecció cultural de la UdG en relació a les comarques gironines.

Promoció

-Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, 8a edi-
ció dels Premis Consell Social de la UdG, 4a edició dels Premis CoAc
d’Arquitectura.

El Consell Social de la UdG, juntament amb la demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC), ha convocat i atorgat enguany
aquests premis que tenen l’objectiu de promoure la recerca dels estudiants de
batxillerat i la UdG entre aquests estudiants. En aquest marc, s’han signat
convenis de col·laboració entre la Diputació de Girona, la Secretaria de Joven-
tut del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya,
Abacus Cooperativa i la Universitat de Girona per a la promoció d’aquests
premis. La signatura d’aquests convenis garanteix la participació econòmica
d’aquestes entitats en el finançament de la convocatòria. La Secretaria de
Joventut aportarà 4.000 € anuals, la Diputació de Girona, 1.500 € anuals i
Abacus Cooperativa facilitarà un descompte del 25 % en el vals que s’atorguen
com a premi o compensació als avaluadors.

-V Convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a l’elaboració de treballs de
recerca de batxillerat i Convocatòria d’ajuts CoAc d’arquitectura.

El Consell Social de la UdG cofinança amb 15.000 € aquestes beques, que, amb
una dotació total de 31.200 €, impulsen l’elaboració de 52 treballs de recerca
per part d’estudiants de batxillerat amb la col·laboració de tutors de la UdG.

Projecció

-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.

-Conveni per a la catalogació de la Biblioteca del Seminari.

La Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona disposa d’un fons
d’aproximadament 70.000 volums d’entre els segles XVI i XXI, així com de
manuscrits i incunables valuosos. El conveni es gestionarà amb la supervisió de
la Biblioteca de la Universitat de Girona i estarà dotat amb 440.000 € aportats

- 18 -



per la Generalitat de Catalunya, el Bisbat de Girona, la Diputació de Girona, la
Caixa de Girona i el mateix Consell Social.

-Construcció d’una cúpula per a l’Escola Politècnica Superior (EPS).

El Consell Social aporta 5.500 € al projecte de construcció d’una cúpula que
s’utilitzarà per al Fòrum Industrial i per a altres esdeveniments que s’organitzin
a l’EPS.

-Ajuts del Consell Social.

El Consell Social de la UdG, en el marc de la convocatòria 2007 dels ajuts que
concedeix anualment, ha acordat donar suport a 34 activitats de projecció,
impulsades per centres, departaments, instituts o càtedres de la UdG, que
comporten una col·laboració amb la societat o una incidència especial sobre
aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Enguany s’han
pogut reincorporar a la convocatòria les facultats i escoles, s’ha incrementat la
quantia dels ajuts, fins a un màxim de 1.800€ i la dotació total ha estat de
50.499 €.

-Campus d’Estiu per la Pau.

El Consell Social aporta 2.000 € a una iniciativa impulsada en col·laboració amb
Justícia i Pau que vol estendre l’anàlisi i el debat interdisciplinari sobre la pau,
la violència i el desenvolupament de la democràcia entre els estudiants i la
societat.

-Projecte Escena Inusual.

El Consell Social cofinança amb 1.800 € l’edició pilot d’una mostra i una
iniciativa de formació en l’àmbit del teatre, impulsada per l’Associació d’Amics
de l’Aula de Teatre de la UdG, que vol recuperar el carrer com a espai
d’exhibició.

Emprenedoria i transferència

-Foment de l’emprenedoria i dels vivers d’empresa.

El Consell Social ha donat suport al Projecte global d’emprenedoria de la UdG.
En aquest marc es va signar el conveni de col·laboració per a la constitució del
Consorci de Vivers d’Empreses Territorials de la Demarcació de Girona. El
Consorci està integrat per la Universitat de Girona, el Consell Social de la
Universitat de Girona, la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, Turisme
i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, el Centre d’Estudis de
la Construcció i Anàlisi de Materials, l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de
Promoció Econòmica de les Preses i la Garrotxa, l’Ajuntament de Ripoll,
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el Consorci Ripollès
Desenvolupament i la Fundació Eduard Soler. El Consorci vol fomentar la
creació de noves empreses de base tecnològica i de serveis al llarg del territori,
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potenciant l’interès per l’emprenedoria entre la població més jove. Són
objectius específics del Consorci el dinamitzar i fomentar iniciatives
empresarials, fonamentalment per part dels joves emprenedors, que
condueixin a la creació de noves empreses. Es tindran en consideració les
diferents particularitats del territori, i es fomentarà la figura del mentor i el
mecenatge. Serà també un objectiu fonamental la creació d’empreses spin-off
i start-up, de base tecnològica o d’innovació en el coneixement, sense oblidar
la seva obertura en l’àmbit internacional. El Consell Social de la UdG aporta
enguany al Consorci 24.000 €.

-Projecte de consolidació de l’Ideàrium.

El Consell Social aportarà 10.000 € a aquesta iniciativa iniciada en el marc del
projecte europeu ATI (atractiu de territori), que vol identificar i desenvolupar
noves estratègies de desenvolupament econòmic. Ideàrium és una unitat de
suport d’iniciatives empresarials en fase de definició, un centre de suport per
generar i estructurar projectes empresarials que després poden ser traslladats
a la xarxa de vivers impulsada per la UdG.

-Becaris de transferència i innovació.

El Consell Social ja va participar 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 va cofinançar aquesta iniciativa amb l’aportació de
42.700 € per al curs 20006/2007 i mantindrà aquesta aportació, per a 24 becaris,
durant el curs 2007/2008.

Integració

-Projecte Rossinyol : mentoria per a una societat inclusiva.

El Consell Social ha acordat participar en aquesta iniciativa amb l’aportació de
4.924,32 € que també té finançament a càrrec del projecte Sòcrates de la Unió
Europea Mentor-Migration – Use of student mentors for immigrant children
and other disadvantaged groups i que pretén establir una xarxa de relacions,
un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de la Universitat de
Girona i alumnes d’origen estranger de les escoles de primària de les
comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural,
social i lingüística dels alumnes d’origen estranger i contribuir a la
sensibilització entorn de la igualtat i la inclusió social. Durant el curs 2006-07
es va fer una prova pilot a la Facultat d’Educació i Psicologia, amb la
participació d’estudiants de Magisteri i amb alumnes de la ciutat d’Olot. En
total hi han participat quatre mentors i cinc estudiants (de primària i ESO). Els
objectius específics del projecte per al curs 2007-08 són: consolidar el projecte a
Olot, iniciar el projecte a Banyoles i ampliar el projecte a més estudiants
(mentors) de la Facultat d‘Educació i Psicologia, tot incorporant estudiants
d’Educació Social i Psicologia.
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Comunicació

-Redistribució d’una plaça administrativa al Consell Social.

Com a resultat de les modificacions organitzatives i de la relació de llocs de
treball aprovades al ple del Consell Social, i amb la voluntat de reforçar la
projecció de la UdG, s’ha redistribuït un lloc de treball d’administratiu/va C16
d’aquest òrgan a l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals.

-Estand UdG a la Fira de Mostres de Girona.

El Consell Social ha col·laborat amb 8.000 € en el disseny i muntatge de l’estand
UdG amb motiu de les Fires i Festes de Sant Narcís.

-Pla estratègic de comunicació de la Universitat de Girona.

El Consell Social finança amb 18.000 € l’elaboració i el desplegament d’aquest
pla, que pretén definir un escenari i uns recursos de comunicació que permetin
a la UdG millorar en la pràctica de la seva missió.

-Emissora universitària GIRONA Campus.

El Consell Social aporta 2.000 € a la creació d’una emissora universitària de
ràdio que emetrà per Internet i que ha estat impulsada pels estudiants de
Publicitat i Relacions Públiques. L’objectiu és que aquesta iniciativa esdevingui
un dels canals de comunicació interna de la UdG, alhora que també serveixi
com a eina de projecció externa i vinculació amb l’entorn.

-Projecte Ressort.

El Consell Social participa amb 18.000 € en un projecte que vol aprofitar el
capital intel·lectual de la comunitat científica i acadèmica de la UdG per
intensificar la presència de la Universitat en els mitjans de comunicació i
contribuir a la seva consolidació, difusió i projecció. Busca també col·laborar a
homogeneïtzar els principals missatges que es transmeten a la societat d’acord
amb la imatge de marca UdG. Vol participar, a la fi, en la instauració d’una
cultura de la comunicació i la divulgació dels coneixements científics entre el
personal docent i investigador de la pròpia universitat.




