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Una vegada més, compleixo amb el deure d’informar el Claustre de l’activitat del 
Consell Social des de la darrera vegada que vaig tenir l’honor de fer-ho, al desembre 
de 2007. Com sempre, teniu penjat l’informe juntament amb la convocatòria 
d’aquesta sessió i aquí només us en faré la presentació. Hi podeu consultar qualsevol 
detall i si teniu qualsevol dubte som a disposició vostra.

Durant aquests quasi trenta mesos des de la meva última intervenció davant vostre, 
el canvi principal a la nostra universitat ha estat la implementació dels graus i 
postgraus quasi a totes les facultats i escoles. Veureu a l’informe que una bona 
part dels nostres acords han estat relacionats amb les memòries de graus i les 
propostes i programes de màsters.

Un altre factor que ha marcat una mica la vida de la UdG i que ho farà més 
encara els anys vinents és la situació econòmica actual, com no podia ser d’altra 
manera. Se’ns acaba d’anunciar una rebaixa dels sous dels funcionaris i l’equip de 
govern tindrà dificultats per portar a terme les previsions que ha fet a causa de les 
retallades anunciades i les que, sens dubte, continuaran havent-hi en el futur. Una 
vegada més es demostra que no és cert que la Universitat estigui d’esquenes a la 
societat, i haurem de contenir la despesa i revisar les nostres previsions, tal com 
han fet les famílies i les empreses gironines. No estic gens d’acord amb el que diuen, 
que la crisi és una oportunitat per créixer, per fer negocis... Qui ho diu passa per 
optimista, però estic segur que tots els responsables d’administracions o empreses, 
o la nostra rectora preferirien tenir menys oportunitats i disposar de més recursos.

Al Consell Social ho tenim més senzill. Tenim molt poca estructura, unes despeses 
generals molt baixes i podem destinar més del 60 % del nostre pressupost a 
transferències a diferents unitats, projectes, serveis i, en general, a la projecció de la 
mateixa universitat. Sabem que aquesta és la nostra obligació, però si repasseu els 
nostres últims tres pressupostos, ho podreu comprovar.

En confiança us he de dir que estar al Consell Social a vegades és una mica feixuc, 
per les llargues i, en ocasions, estèrils reunions en òrgans i entitats dins i fora de 
la nostra institució, i també pot ser frustrant, per la poca rellevància dels nostres 
esforços. Per exemple, els consells socials de les universitats públiques catalanes hem 
passat hores discutint possibles esmenes a la modificació de la Llei d’universitats 
de Catalunya necessària per aprovar la LOMLOU, i la proposta final que el Govern 
pensa portar al Parlament està molt allunyada de les nostres expectatives inicials, 
centrades en un millor govern i coordinació de la Universitat de Catalunya que 
afavoreixi una major eficiència i eficàcia en el desenvolupament de les seves tres 
missions. 

També us he de confessar que de vegades estic íntimament satisfet per realitats 
que ajudem a crear, per projectes i actuacions en què col·laborem. Us n’explicaré 
alguns de les que s’han esdevingut en els darrers mesos.

Presentació 
davant del 
Claustre
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Actuacions envers la comunitat universitària:
• El Consell Social ha afavorit la participació de diferents persones alienes al 
Consell Social i a la Universitat al Pla estratègic 2008-2013 aprovat per aquest 
claustre el maig del 2008 i a la Comissió de Plans d’Estudis de Grau.

• A finals de 2009, hem publicat un treball sobre els graus i les formes de 
participació dels estudiants en el funcionament de la Universitat, i les dinàmiques 
que n’afavoreixen la participació. L’estudi parteix del cas de la Universitat de 
Girona, recull quina és la situació actual i proposa línies d’actuació. Es tracta 
d’un treball que ha d’ajudar a millorar la participació dels estudiants a la vida de 
la UdG.

• Continuem impulsant millores en la gestió econòmica i pressupostària amb un 
especial interès en la implantació de la comptabilitat analítica, que esperem que 
aviat sigui una realitat. Ara més que mai necessitem saber què ens costa des d’un 
crèdit fins a tot un estudi. I, a més, en el finançament variable per objectius es 
valora si la Universitat disposa o no de la comptabilitat analítica.

Actuacions envers la societat:
• Aquests darrers mesos s’ha presentat el tercer estudi sobre la inserció laboral 
dels graduats universitaris catalans. Més enllà dels resultats sobre la mateixa 
inserció laboral que de moment és encara prou satisfactòria es demostra que 
la universitat i la de Girona encara més, compleix la seva funció d’ascensor 
social. Només us donaré una dada: un 46% dels graduats de la UdG entrevistats 
en la darrera onada d’enquestes eren fills de pares que només tenien estudis 
primaris i, en canvi, només un 30% eren fills de famílies que el pare o la mare 
eren universitaris.

• Hem publicat l’estudi La Universitat de Girona i el sector cultural, realitzat per la 
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG. Els objectius 
de l’estudi eren conèixer quina ha estat l’aportació de la Universitat de Girona 
al sector cultural del territori, detectar la percepció i valoració d’aquest sector i 
dels mateixos usuaris en relació amb aquesta aportació, i analitzar les mancances 
i els potencials de la UdG com a agent cultural. Amb aquest treball completem 
un d’anterior sobre l’impacte de la Universitat de Girona en diferents àmbits del 
seu entorn, un fet que ha esdevingut inqüestionable. 

• Som a punt de lliurar l’onzena edició dels premis als millors treballs de recerca 
per a estudiants de batxillerat. Per a nosaltres són un doble motiu de satisfacció: 
d’una banda, els convoquem juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes i amb ajudes de la Diputació, de la Secretaria General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya, dels consells comarcals i de l’Ajuntament 
de Girona, i de l’altra, en aquesta convocatòria hem rebut 249 treballs, que 
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representa la participació més alta de totes les edicions d’aquesta convocatòria. 
Amb el pas dels anys, a més tenim la satisfacció de comprovar que molts dels 
premiats es van incorporant amb èxit a la vida professional i alguns d’ells, fins i 
tot, reforcen els grups de recerca de la nostra universitat

• Projecte Rossinyol: alguns ja sabeu que és un dels nostres projectes més apreciats 
i favorits. El Consell Social ha donat suport, des del seu inici, a aquesta iniciativa, 
que pretén establir una xarxa de relacions entre estudiants de la UdG i alumnes 
d’origen estranger dels centres de primària i secundària de les comarques de 
Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural, social i lingüística 
d’aquests joves, així com el seu desenvolupament personal i educatiu, i també 
contribuir a la formació i a la sensibilització al voltant de la igualtat i la inclusió 
social a la Universitat i a la societat. En les quatre edicions que se n’han fet, 
han participat en el projecte 108 mentors de diferents facultats i escoles de 
la UdG i alumnes de primària i ESO d’Olot, Banyoles, la Bisbal, Blanes i dels 
barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i el Pont Major de Girona. El curs 2010-
2011 el projecte s’estendrà a Palamós, Figueres i Salt, i mobilitzarà prop de cent 
estudiants mentors de tots els centres docents de la UdG.

Acabaré repetint-vos el que us he dit altres vegades, molta gent de les nostres 
comarques té la UdG en alta consideració i ens demana un lideratge que no troba 
en altres institucions.

Us en posaré un exemple, un divendres truca al Consell Social el responsable 
d’un màster i ens demana ajut per promocionar-lo. El mateix dia convoquem els 
representants de les dues organitzacions empresarials gironines i el dilluns ens hi 
reunim i ens ofereixen tota la seva col·laboració; pocs dies després ells mateixos 
convoquen una roda de premsa amb la rectora i un servidor. És evident que 
només el prestigi de la UdG en un entorn que s’hi sent proper pot aconseguir una 
mobilització així en tan poc temps. 

Formar part d’una institució que compta amb aquest reconeixement i genera 
tantes expectatives és reconfortant, però comporta per a cada un de nosaltres 
una gran responsabilitat i ens exigeix estar sempre a l’alçada del que s’espera de la 
Universitat, de tots nosaltres.

Albert Bou
President del Consell Social
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Canvis en la composició

Per acord de govern de la Generalitat de Catalunya de 29 d’abril de 2008, el 
senyor Albert Bou i  Vilanova es renovat com a president del Consell Social de la 
Universitat de Girona.

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

El dia 2 d’octubre de 2008 pren possessió el senyor Guillem Brull i Riba en 
representació dels estudiants, en substitució de la senyora Wabha Admed i 
Mohamed.

El dia 30 d’octubre de 2008 la senyora Dolors Bassa i Coll és reelegida membre del 
Consell Social en representació de les organitzacions sindicals.

El dia 30 d’octubre de 2008 pren possessió el senyor Alexandre Juanola i Ribera en 
representació de les organitzacions empresarials.

El dia 22 de desembre de 2008 pren possessió la senyora Marta Viltró i Romo en 
representació del PAS, en substitució del senyor Santiago Cots i Serrano.

El dia 20 de febrer de 2009 pren possessió el senyor Jaume Viladecans i Bombardó 
en representació del Parlament, en substitució del senyor Lluís Busquet i Ruhí.

El dia 5 de març de 2009 pren possessió el senyor Josep Pujades i Sànchez en 
representació dels antics alumnes, en substitució del senyor Jordi Figueras i 
Bosch.

El dia 23 de desembre de 2009 pren possessió el doctor Carles Abellà i Ametller, 
com a secretari general, en substitució del doctor José Luis Linares i Pineda.

El dia 12 de març de 2010 pren possessió el doctor Jordi Ribot i Igualada en 
representació del personal acadèmic, en substitució del doctor Joaquim Velayos i 
Solé.

Composició 
del Consell 
Social
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Membres

President Albert Bou i Vilanova
Representants de la societat catalana
Govern de la Generalitat Miquel Matas i Noguera
 Pepita Perich i Pujol
Parlament de Catalunya Jaume Viladecans i Bombardó
 Joan Carles Girauta i Vidal
Organitzacions sindicals Dolors Bassa i Coll
Organitzacions empresarials Alexandre Juanola i Ribera
Ens locals Manel Serra i Pardàs
Antic alumne Josep Pujades Sànchez

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

Representants del Consell de Govern
Representant del PDI Jordi Ribot i Igualada
Representant dels estudiants Guillem Brull i Riba
Representant del PAS Marta Viltró i Romo

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

Secretari Jaume Rufí i Pagès

Representació 
a òrgans 
i entitats 
relacionades
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Composició de les comissions

Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni
President: Manel Serra i Pardàs
 Jaume Viladecans i Bombardó
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió de Programació i Gestió
President: Miquel Matas i Noguera
 Alexandre Juanola i Ribera
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió de Comunitat Universitària
Presidenta: Pepita Perich i Pujol
 Dolors Bassa i Coll
 Josep Pujades i Sánchez
 Marta Viltró i Romo
 Josep Maria Gómez i Pallarès

Secretari: Jaume Rufí i Pagès

Comissió Permanent
President: Albert Bou i Vilanova
 Anna Maria Geli de Ciurana
 Carles Abellà i Ametller
 Josep Maria Gómez i Pallarès
 Manel Serra i Pardàs
 Miquel Matas i Noguera
 Pepita Perich i Pujol

Secretari: Jaume Rufí i Pagès
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Representants del Consell Social al Consell de Govern de la UdG
Albert Bou i Vilanova
Miquel Matas i Noguera
Pepita Perich i Pujol

Representants del Consell Social a les comissions de la UdG
Comissió d’Avaluació de la UdG: Dolors Bassa i Coll
Comissió de Revisió de Plans d’Estudi: Dolors Bassa i Coll
Comissió de Beques: Pepita Perich i Pujol
Comissió de Campus: Miquel Matas i Noguera
Comissió d’Avaluació de Spin-off i Start-ups: Miquel Matas i Noguera i Alexandre 
Juanola i Ribera 
Comissió de Formació Continuada: Jaume Viladecans i Bombardó
Comissió de Pràctiques Professionals: Pepita Perich i Pujol
Comissió Acadèmica i de Convalidacions: Josep Pujades i Sànchez
Comissió per al Pla d’Igualtats en Matèria de Discapacitats: Pepita Perich i Pujol
Comissió de Publicacions: Jaume Rufí i Pagès
Comissió per a la Redacció de la Memòria del Màster en Edificació: Miquel Matas 
i Noguera
Grup de Treball d’Inclusió Social: Pepita Perich i Pujol

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

Patronat:
Albert Bou i Vilanova (vicepresident del Patronat)
Pepita Perich i Pujol
Jaume Viladecans i Bombardó

Junta rectora:
Albert Bou i Vilanova
Jaume Viladecans i Bombardó

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

Patronat:
Albert Bou i Vilanova 

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

Patronat: 
Albert Bou i Vilanova (vicepresident del Patronat)
Miquel Matas i Noguera
Pere Cornellà i Valls



-13-

Junta rectora:
Albert Bou i Vilanova
Miquel Matas i Noguera

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

Consell executiu:
Miquel Matas i Noguera

Representants del Consell Social al Consorci de Vivers d’Empreses 
Territorials de la Demarcació de Girona

Consell Plenari:
Miquel Matas i Noguera

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

Albert Bou i Vilanova 

Representants del Consell Social al Consell Interuniversitari de Catalunya

Conferència:
Albert Bou i Vilanova 
Josep Pujades i Sànchez

Junta del Ple:
Albert Bou i Vilanova

Comissió de Beques i Preus:
Josep Pujades i Sànchez

Representants del Consell a l’Agència per a la Qulitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Consell de direcció: 
Albert Bou i Vilanova

Comissió permanent: 
Albert Bou i Vilanova

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

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

Assemblea:
Albert Bou i Vilanova (vicepresident 2n curs 2009-2010)
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El Ple

Ple núm. 1/08, d’1 de febrer de 2008

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

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

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

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

Ple núm. 2/08, de 9 d’abril de 2008

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

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

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

S’aprova:
- El nomenament del Sr. Josep Maria Gómez Pallarés, com a gerent de la UdG, així com les 
condicions del seu contracte.

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

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

Ple núm. 4/08, de 30 d’octubre de 2008

S’aprova:
- Per tal de donar compliment a l’article 88 de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la 
remissió simultània a l’ANECA i el DIUiE de les memòries de graus següents:

• Facultat de Ciències: grau Biotecnologia, grau Biologia, grau en Química i grau en 
Ciències Ambientals.

• Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: grau en Administració i Direcció 

Principals 
acords
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d’Empreses, grau en Comptabilitat i Finances i grau en Economia.
• Escola Universitària d’Infermeria: grau en Infermeria.
• Facultat d’Educació i Psicologia: grau en Educació Social, grau en Mestre Educació Infantil, 
grau en Mestre d’Educació Primària, grau en Pedagogia i grau en Psicologia.

• Facultat de Lletres: grau en Estudis Culturals i Comunicació, grau en Filosofia, grau en 
Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, grau en Història, grau en 
Història de l’Art, grau en Llengua i Literatura Catalanes i grau en Llengua i Literatura 
Espanyoles.

• Facultat de Dret: grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, grau en Criminologia 
i grau en Dret.

• Facultat de Turisme: grau en Turisme.
• Escoles adscrites:, grau Turisme (Mediterrani), grau Turisme (Euroaula), grau Turisme 
(Formàtic Barna), grau Turisme (CETA), grau Direcció Hotelera (Sant Pol), grau 
Audiovisual i Multimèdia (ERAM), grau Fisioteràpia (Garbí) i grau Ciències de l’Activitat 
Física i Esportiva (Garbí).

- Traslladar al Consell de Direcció de la Universitat de Girona l’interès del Consell Social 
perquè la Universitat de Girona pugui oferir la titulació de Graduat en Treball Social.  

- Per tal de donar compliment a l’article 88 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la 
remissió simultània a l’ANECA i el DIUiE de les memòries dels màsters següents: 

• Màster universitari en psicologia Clínica de la Salut i Qualitat de Vida,
• Màster universitari en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques
• Màster universitari en Informàtica Industrial i Automàtica i Computació

- La creació de la Facultat de Medicina, juntament amb la Memòria justificativa, als efectes 
de l’aprovació de la sol·licitud i la seva tramitació davant el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

- La memòria d’adscripció del Centre Docent d’Ensenyament Superior de l’Escola 
Universitària ERAM.

Ple núm. 5/08, de 28 de novembre de 2008

S’aprova:
- Per donar compliment a l’article 88, de la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya, la remissió 
simultània a l’ANECA i el DIUiE de la memòria del màster universitari de Professorat 
d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes.

- Per donar compliment a l’article 88 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la remissió 
simultània a l’ANECA i el DIUiE de les memòries de grau d’Arquitectura i Enginyeria de 
l’Edificació.

- Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2009 de la UdG.
- El pressupost de l’exercici 2009 del Consell Social de la Universitat de Girona.
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.
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Ple núm. 6/08, de 22 de desembre de 2008

S’aprova:      
- Per tal de donar compliment a l’article 88 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la 
remissió simultània a l’ANECA i el DIUiE de les memòries de grau d’Enginyeria Química, 
Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

- La convocatòria 2009 de beques de recerca UdG.
- La convocatòria d’ajuts 2009 del Consell Social de la UdG.
- El conveni entre l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona per a l’adquisició de la 
finca de propietat municipal de 46.419,35 m² situada en el sector de la Creueta i destinada 
a la construcció i instal·lació del Parc Científic Tecnològic de la Universitat de Girona.

Ple núm. 1/09, de 5 de març de 2009

S’aprova: 
- D’acord amb l’article 106 dels Estatuts de la Universitat de Girona, reelegir el Dr. Joan 
Miró i Ametller síndic de la Universitat de Girona.

- El pressupost per a l’any 2009 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat 
de 93.682.834,00 euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel 
Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 2/09, de 26 de febrer de 2009.

• Primer. Que el Consell Social doni suport a la revista Engega mitjançant una aportació 
anual. Aquesta quantitat s’ha d’incloure en els pressupostos anuals del Consell Social 
a partir del corresponent a l’exercici de 2009. Aquesta partida s’ha de destinar 
exclusivament a sufragar el cost de publicació impresa i de distribució dels números 
en paper de la revista i la despesa que se’n derivi ha de ser justificada. Segon. Que 
l’aportació del Consell Social a la revista Engega sigui de 20.000 €. 

• Tercer. Que la Comissió de Publicacions de la Universitat de Girona, en la qual participa 
el Consell Social, actuï com a consell editorial de la revista, de manera que ha de ser 
la instància on s’han de discutir i avaluar l’orientació general de la revista i el pla de 
publicació anual. 

• Quart. Que, en aquest marc, el Consell Social, com a òrgan de govern de la Universitat 
de Girona en representació de la societat, participi en l’establiment de les línies de 
comunicació que es considerin estratègiques per a la projecció de la UdG mitjançant la 
revista Engega, i aporti propostes específiques de temes d’interès per a la seva publicació 
en els diferents números de la revista. 

- Incorporar el Consell Social de la UdG com a membre patró de la Fundació Privada 
Girona: Universitat i Futur; nomenar el president del Consell Social, o el membre del 
Consell Social en qui delegui, perquè formi part, com a patró, dels òrgans de govern de la 
Fundació Privada Girona: Universitat i Futur; establir una partida anual en el pressupost del 
Consell Social destinada a la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur i aportar 12.000 
€ a la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur per a l’exercici de 2009.

- El complement de productivitat es fa efectiu el primer trimestre de cada any, i té com a 
finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal d’administració i 
serveis de la Universitat durant l’any immediatament anterior.
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Ple núm. 2/09, de 29 de juliol de 2009

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

- Per tal de donar compliment a l’article 88 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, 
la remissió simultània a l’ANECA i el DIUiE de les memòries de grau del grau en Treball 
Social, grau en Pedagogia, grau en Enginyeria Elèctrica, grau en Enginyeria Agroalimentària, 
grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i grau en Enginyeria Informàtica.

- La creació de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona.
- La proposta de preus per crèdit per a la matrícula en màsters oficials del curs 2009-010.
- Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes 
d’especialització propis per al curs 2009-2010 (2a convocatòria).

Ple núm. 3/09, de 23 de desembre de 2009

S’aprova:
- La ratificació del nomenament del Sr. Josep Maria Gómez Pallarès, com a gerent de la UdG, 
així com les condicions del seu contracte.

- La convocatòria 2010 de Beques de Recerca UdG. 
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca  
- El pressupost de l’exercici 2010 del Consell Social de la Universitat de Girona.
- La convocatòria d’ajuts 2010 del Consell Social de la UdG.

Ple núm. 1/10, de 12 de març de 2010

S’aprova:
- El pressupost de l’exercici 2010 del Consell Social de la Universitat de Girona.
- Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de 2010 de la UdG.
- El pressupost per a l’any 2010 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat 
de 94.625.426,00 euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel 
Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 2/10, de 25 de febrer de 2010.

- Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i Diplomes 
d’Especialització propis per al curs 2010-2011 (1a convocatòria).

- La proposta d’aprovació de la remissió simultània a ANECA i DIUiE de les memòries dels 
màsters següents:

Propostes de modificació de programes de Màster:
•  Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local
•  Màster en Comunicació i Estudis Culturals
•  Màster en Direcció i Planificació de Turisme
Propostes de nous programes de Màsters:
•  Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
•  Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
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•  Màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal
•  Màster en Turisme Cultural

-  Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i  
Diplomes d’Especialització propis per al curs 2010-2011 (1a convocatòria).

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

Comissió d’economia, pressupost i patrimoni

EPP 1/08, d’1 de febrer de 2008

S’aprova:
- La convocatòria 2008 de beques de recerca UdG.
- La convocatòria d’ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport (PTS) a la 
recerca i a la transferència de tecnologia. 

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

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

EPP 2/08, de 3 d’abril de 2008

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

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

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

EPP 3/08, de 30 de juliol de 2008

S’aprova:
- La convocatòria 2008-2009 de beques de transferència i innovació (BTI).
- La convocatòria d’una beca de recerca per a accions especials (BRAE) amb l’Ajuntament 
de Palafrugell.

- La proposta de preus per crèdit per a la matrícula en màsters oficials del curs 2008-
2009. 

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

- Modificar les tarifes aprovades en el pressupost 2008.

EPP 4/08, de 6 d’octubre de 2008

S’aprova:
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei per a la redacció de 
documents tècnics i de direcció facultativa relacionats amb l’edifici destinat a la Facultat de 
Turisme i Comunicació al Campus Montilivi de la Universitat de Girona.
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EPP 1/09, de 25 de març de 2009

S’aprova:
- Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes 
d’especialització propis per al curs 2009-2010 (1a convocatòria).

- Autoritzar la contractació, amb abast plurianual, per a la realització del servei d’auditoria 
dels comptes anuals de la UdG dels exercicis 2008 i 2009.

- La constitució del dret de superfície sobre terreny situat al sector Mas Barril II, amb 
una superfície de 3.812,55 m² i amb destinació exclusiva a la infraestructura del servei 
universitari de construcció i promoció de 70 habitatges universitaris de nova construcció 
en regim d’arrendament al Campus Montilivi per a ús de joves, estudiants i altres membres 
de la comunitat universitària, així com autoritzar a la rectora a realitzar tots els tràmits 
adients i pertinents per regularitzar en escriptura pública aquest dret de superfície.

- La constitució del dret de superfície sobre la finca urbana de terreny situat al terme 
municipal de Girona i de 20.712 m² de superfície que conforma el conjunt Sant Domènec– 
Les Àligues, així com autoritzar a la rectora a realitzar tots els tràmits adients i pertinents 
per regularitzar en escriptura pública aquest dret de superfície.

- Concedir i desestimar els ajuts de la convocatòria 2009 del Consell Social de la UdG.

EPP 2/09, de 15 de juliol de 2009

S’aprova:
- El pla de subvenció condicionada a objectius (pel període 2009-2011) del cost del lloguer 
dels espais dels grups de recerca de la UdG instal·lats a l’edifici Jaume Casademont del 
PCiT.

- La convocatòria 2009-2010 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI).
- Col·laborar en la projecció dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG..

EPP 2/10, de 26 de març de 2010

S’aprova:
- Concedir i desestimar els ajuts de la convocatòria 2010 del Consell Social de la UdG.

Comissió de programació i gestió 

PG 1/08, d’1 de febrer de 2008

S’aprova:
- Autoritzar la constitució de la Fundació Privada Agroterritori d’acord amb el conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Girona, la Unió de Pagesos de Catalunya i la Cambra 
Agrària de Girona, d’acord amb els Estatuts de la Fundació.
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PG 2/08, de 17 de juny de 2008

S’aprova:
- La ratificació dels Estatuts que han de regir el futur Consorci del Museu Memorial de 
l’Exili.

PG 3/08, de 30 de juliol  de 2008

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

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

PG 1/09, de 24 d’abril de 2009

S’aprova:
- Informar favorablement el Consell de Govern sobre la creació de les empreses de base 
tecnològica procedents de la recerca de la Universitat de Girona Aqualanes i Game Tools, 
d’acord amb les condicions i contraprestacions que estableixi la Universitat de Girona.

PG 2/09, de 25 de maig de 2009

S’aprova:
- Informar favorablement el Consell de Govern sobre la creació de les empreses de base 
tecnològica procedents de la recerca de la Universitat de Girona AMPBiotech, d’acord amb 
les condicions i contraprestacions que estableixi la Universitat de Girona.

PG 3/09, de 17 de juliol  de 2009

S’aprova:
- La constitució de la Fundació Privada UdG Medicina, d’acord amb els seus estatuts

Comissió de comunitat universitària

CU 1/08, d’1 de febrer de 2008

S’aprova:
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.
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CU 2/08, de 12 de març de 2008

S’aprova:
- El complement de productivitat, que té com a finalitat premiar l’especial dedicació, 
iniciativa i competència del personal d’administració i serveis de la Universitat durant l’any 
immediatament anterior.

CU 3/08, de 9 de juny de 2008

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

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

CU 4/08, de 23 de juliol de 2008

S’aprova:
- La distribució de les vint-i-vuit beques de col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència 
pel curs 2008-2009.

CU 5/08, de 30 d’octubre de 2008

S’aprova:
- Modificar la Relació de llocs de treball com a conseqüència de la reclassificació dels llocs 
de treball d’auxiliars administratius.

- Modificar la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la reclassificació de llocs 
de treball de les àrees d’estudi fruit del procés de valoració de llocs de treball.

- Modificar la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la creació de noves places 
a les àrees d’estudi fruit de l’anàlisi de dimensionament.

- Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de gestió.
- Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de docència.
- Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de recerca.

CU 1/09, d’1 de juny de 2009

S’aprova:
- Les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau a la Universitat de 
Girona.

- La candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol 
individual del Dr. Josep M. Nadal, exrector de la Universitat de Girona (UdG), presentada 
pel Departament de Filologia i la Facultat de Lletres de la UdG i elevada pel Consell de 
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Govern en la sessió ordinària núm. 5/09, de 28 de maig de 2009 i la candidatura a la distinció 
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col·lectiu, de l’equip d’autors del 
portal informàtic GEOCAMP, elevada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 5/09, 
de 28 de maig de 2009.

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

CU 2/09, de 27 de juliol de 2009

S’aprova:
- La modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la reclassificació de 
llocs, resultat del procés de valoració de llocs de treballs, i de la consolidació i creació de noves 
places, en el marc del Pla d’acció en matèria de PAS de la UdG.

CU 3/09, de 10 de desembre de 2009

S’aprova:
- Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de docència.
- Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de gestió.
- Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de docència.
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CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 96.052,02 €
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 77.298,02 €

ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR 18.754,00 €

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 144.250,00 €
ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 600,00 € 600,00 €

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 113.850,00 €

220.  Material oficina 650,00 €

220.01. Premsa, revistes, llibres i altres 3.000,00 €

222. Comunicacions 3.000,00 €

224. Primes d’assegurances 200,00 €

226. Promoció.  Premis a Treballs Recerca de Batxillerat 25.000,00 €

226.01. Atencions protocol·làries i representatives 2.000,00 €

227.06. Estudis i treballs tècnics 60.000,00 €

227.10. Publicacions. Estudis del Consell Social 20.000,00 €

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI 29.800,00 €

230. Dietes 1.000,00 €

231. Locomoció 1.800,00 €

233. Altres indemnitzacions 12.000,00 €

233.01. Assistències Consell Social 15.000,00 €

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 234.200,00 €
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 234.200,00 €

481.99. Comunitat universitària. Premis Extraordinaris de Titulació 12.000,00 €

481.99. Projecció. Projecte Rossinyol 10.000,00 €

481.99. Promoció. Beques Botet i Sisó 15.000,00 €

481.99. Emprenedoria/transferència. Beques Transferència i Innovació 27.700,00 €

482.99. Comunitat universitària. Associació d’Exestudiants Postcriptum 3.000,00 €

482.99. Comunitat universitària. Enquesta d’inserció laboral (AQU) 18.000,00 €

482.99. Comunitat universitària. Sistema d’Informació Territorial 3.000,00 €

482.99. Projecció. Conveni Catalogació Seminari (Bisbat) 12.000,00 €

482.99. Projecció. Conveni Catalogació Seminari (Biblioteca UdG) 10.000,00 €

482.99. Projecció. Convocatòria d’ajuts del Consell Social 60.000,00 €

482.99. Projecció. Quota Patronat EPS 1.500,00 €

482.99. Projecció. Stand de fires 8.000,00 €

482.99. Emprenedoria/transferència. Projecte Emprenedoria 24.000,00 €

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

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 3.000,00 €
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS 3.000,00 €

 TOTAL PRESSUPOST 2008   477.502,02 €

Pressupost 
2008
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CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 109.000,00 €

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 89.500,00 €

ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR 19.500,00 €

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 105.000,00 €

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

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 75.700,00 €

220.  Material oficina 2.000,00 €

220.01. Premsa, revistes, llibres i altres 3.000,00 €

222. Comunicacions 2.500,00 €

224. Primes d’assegurances 200,00 €

226. Promoció.  Premis a Treballs Recerca de Batxillerat 25.000,00 €

226.01. Atencions protocol·làries i representatives 1.300,00 €

227.06. Estudis i treballs tècnics. Comptabilitat analítica 16.700,00 €

227.06. Estudis i treballs tècnics 5.000,00 €

227.10. Publicacions. Estudis del Consell Social 20.000,00 €

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI 29.000,00 €

230. Dietes 1.000,00 €

231. Locomoció 1.000,00 €

233. Altres indemnitzacions 12.000,00 €

233.01. Assistències Consell Social 15.000,00 €

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 277.200,00 €

ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 277.200,00 €

481.99. Comunitat universitària. Premis Extraordinaris de Titulació 10.000,00 €

481.99. Projecció. Projecte Rossinyol 25.000,00 €

481.99. Promoció. Beques Botet i Sisó 15.000,00 €

481.99. Emprenedoria/transferència. Beques Transferència i Innovació 42.700,00 €

482.99. Comunitat universitària. Congrés Univest 2.000,00 €

482.99. Projecció. Revista Engega 20.000,00 €

482.99. Projecció. Aportació ACUP 6.000,00 €

482.99. Projecció. Conveni Catalogació Seminari (Bisbat) 12.000,00 €

482.99. Projecció. Convocatòria d’ajuts del Consell Social 60.000,00 €

482.99. Projecció. Quota Patronat EPS 1.500,00 €

482.99. Projecció. Stand de fires 8.000,00 €

482.99. Emprenedoria/transferència. Vivers. Idearium. Transversalis 45.000,00 €

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

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 3.000,00 €
ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS 3.000,00 €

 TOTAL PRESSUPOST 2008   494.200,00 €

Pressupost 
2009
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CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 109.400,00 €
ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 89.800,00 €

ARTICLE 16
QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC 
OCUPADOR 19.600,00 €

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 70.500,00 €
ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 300,00 € 300,00 €
ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 46.200,00 €

220. Material oficina 2.000,00 €
220.01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.000,00 €

222. Comunicacions 2.500,00 €
224. Primes d’assegurances 200,00 €
226. Promoció. Premis a Treballs de Recerca Batxillerat 25.000,00 €

226.01. Atencions protocol·làries i representatives 500,00 €
226.02. Projecció. Publicitat i propaganda. Anuncis 1.000,00 €
227.06. Estudis i treballs tècnics. 5.000,00 €
227.10. Publicacions. Estudis del Consell Social 6.000,00 €
227.10. Publicacions. Memòria 2.000,00 €
227.99. Altres treballs. Projecció. Temps de flors 1.000,00 €

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI 24.000,00 €
230. Dietes 500,00 €
231. Locomoció 1.500,00 €
233. Altres indemnitzacions 12.000,00 €

233.01. Assistències Consell Social 10.000,00 €

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 311.800,00 €
ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 311.800,00 €

481.99. Comunitat universitària. Premis Extraordinaris de Titulació 10.000,00 €
481.99. Projecció. Projecte Rossinyol 36.000,00 €
481.99. Promoció. Beques Botet i Sisó 15.000,00 €
481.99. Emprenedoria/transferència. Beques Transferència i Innovació 65.300,00 €
481.99. Emprenedoria/transferència. Transversalis 10.000,00 €
482.99. Comunitat universitària. Congrés Univest 2.000,00 €
482.99. Projecció. Publicacions. Engega 20.000,00 €
482.99. Projecció. Aportació ACUP 6.000,00 €
482.99. Projecció. Conveni de Catalogació Biblioteca del Seminari 12.000,00 €
482.99. Projecció. Convocatòria d’Ajuts del Consell Social 60.000,00 €
482.99. Projecció. Fundació UdG: Universitat i Futur 12.000,00 €
482.99. Projecció. Quota Patronat EPS 1.500,00 €
482.99. Projeccio. Stand de Fires 8.000,00 €
482.99. Emprenedoria/transferència. Consorci dels Vivers d’Empreses 24.000,00 €
482.99. Emprenedoria/transferència. Parc Científic i Tecnològic UdG 30.000,00 €

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 2.500,00 €

ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS 2.500,00 €

TOTAL    494.200,00 €

Pressupost 
2010
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Actuacions envers la comunitat universitària

Participació

 – Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

El 15 de gener de 2008 es va formalitzar la incorporació dels presidents dels 
consells socials de les universitats públiques catalanes a l’Assemblea General de 
l’ACUP, dos d’ells assumiran dues de les vicepresidències de l’Associació. 

L’octubre de 2009 el president del Consell Social de la UdG, el senyor Albert Bou, va 
ser elegit vicepresident segon de l’Associació per al curs 2009-2010 en el marc de 
l’assemblea d’aquesta associació. L’ACUP fomenta la cooperació interuniversitària, 
per a la qual cosa desplega projectes i iniciatives, i actua com a fòrum d’anàlisi 
i proposta en l’àmbit universitari. Per al curs acadèmic 2009-2010, l’ACUP es 
proposa desplegar catorze projectes específics, la majoria dels quals deriven dels 
que estableix el Llibre blanc de la Universitat de Catalunya, publicat fa un any per la 
mateixa Associació. Entre altres projectes podem esmentar un estudi que analitzarà 
els impactes de les universitats públiques en la societat i l’economia de Catalunya, 
l’impuls de l’Administració electrònica a totes les universitats, un pla conjunt per 
a la projecció internacional de les universitats catalanes, accions de cooperació 
universitària amb universitats de països en vies de desenvolupament, accions de 
divulgació científica i de promoció de la recerca d’excel·lència a Catalunya, l’impuls 
d’un observatori de gestió universitària, la coordinació de les relacions laborals 
conjuntes amb els agents socials o la participació en un projecte de l’Organització 
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i en un de l’European 
University Association (EUA).

 – Pla estratègic 2008-2013 de la UdG

En aplicació del procediment d’elaboració del Pla estratègic aprovat pel Claustre de 
la UdG el 13 de desembre de 2007, cinc membres del Consell Social i cinc persones 
més designades per aquest òrgan —el senyors Jaume Fàbrega, Pere Padrosa, Bru 
Pallissa i Manel Xifra, i la senyora Anna Albar— s’han integrat a les comissions 
que van discutir els diferents àmbits del Pla. El vicepresident del Consell Social va 
presidir la comissió de l’àmbit de «Creació i transferència de coneixement» i el 
secretari va gestionar la secretaria de la comissió de l’àmbit «La Universitat com a 
referent social».

El Claustre 1/08, de 22 de maig de 2008, va aprovar el Pla estratègic 2008-2013 de 
la UdG.

Principals 
actuacions
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 – Els plans d’estudis 

El senyor Miquel Matas, membre del Consell Social nomenat pel govern de 
Catalunya i cinc professionals externs designats per aquest òrgan —els senyors 
Martí Masferrer, Jaume Sanabras, Lluís Sala, Josep Maria Torner, i la senyora Lina 
Gummà— es van integrar a la Comissió de Plans d’Estudis de Grau, que durant el 
2008 va vetllar per l’acompliment dels criteris de programació de l’Administració 
estatal i autonòmica i de la Universitat de Girona, va analitzar i proposar millores 
en les memòries dels estudis de grau aprovades per les comissions de govern dels 
centres docents de la UdG, i va informar el Consell de Govern de la UdG sobre 
els plans d’estudis que, finalment, es van presentar a aprovació.

El senyor Miquel Matas ha estat designat també membre de la Comissió per a la 
Redacció de la Proposta de Memòria del Màster en Edificació, que va iniciar els 
seus treballs el febrer de 2010.

Estudis
 – La participació dels estudiants a la Universitat 

A final de 2009 el Consell Social va publicar, dins la seva col·lecció Estudis, aquest 
treball que posa a debat tant els nivells com les formes de participació dels estudiants 
en el funcionament de la Universitat amb la finalitat d’aprofundir en els models i 
les dinàmiques que afavoreixen la participació dels estudiants. L’estudi parteix del 
cas de la Universitat de Girona, recull quina és la situació actual i proposa línies 
d’actuació. Es tracta d’un treball finançat per la convocatòria 2007 de la UdG d’ajuts 
a projectes cooperatius d’R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials.  

Pressupost i patrimoni
 – Comptabilitat analítica 

Continuant amb el suport prestat en exercicis anteriors a la millora de la gestió 
pressupostària i patrimonial de la UdG, el Consell Social ha fet l’aportació de 
17.632 € que ha permès fer un estudi previ per a la implantació a la Universitat 
d’indicadors segons els criteris elaborats per l’AQU Catalunya en el procés de 
desenvolupament de la comptabilitat analítica a les universitats públiques catalanes.

Qualitat
 – Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya)

El president del Consell Social és membre del Consell de Direcció i de la Comissió 
Permanent de l’AQU Catalunya. Durant el 2008 l’AQU Catalunya i els consells 
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socials de les universitats catalanes, amb el suport de les universitats públiques 
catalanes, la Universitat Oberta i la Universitat de Vic, han dut a terme el tercer 
estudi d’inserció laboral dels seus graduats. 

En aquesta mateixa línia de treball, Pepita Perich i Pujol, membre del Consell Social 
nomenada pel govern de la Generalitat de Catalunya, s’ha incorporat al Grup 
de treball en el marc del Projecte d’inserció laboral impulsat per l’AQU Catalunya. En 
aquest marc representants del Consell Social i de la Borsa de Treball de la UdG 
van participar en una jornada de bones pràctiques en la gestió de la transició 
laboral, celebrada el 28 de febrer de 2008. La jornada va debatre la conveniència 
de plantejar la construcció d’un portal web comú, amb els currículums actualitzats 
dels graduats del sistema universitari català, per tal de millorar significativament la 
informació disponible sobre la seva transició al mercat laboral. S’hi van presentar els 
portals web interuniversitaris AlmaLaurea i Graduate Prospects, referents a Europa 
pel que fa a la gestió d’informació sobre inserció laboral per a graduats i ocupadors. 
Posteriorment, es va debatre amb les universitats la utilitat d’impulsar un projecte 
similar a Catalunya, així com la seva viabilitat i els factors i els aspectes que hauria 
d’incloure. 

Igualment, el president del Consell Social de la UdG va participar en la jornada 
«Formació universitària i treball», organitzada també per l’AQU Catalunya, que 
es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant la jornada es van 
presentar diversos estudis fonamentats en les dades aportades per les enquestes 
d’inserció laboral dels graduats universitaris que impulsen, cada tres anys, el consells 
socials de les universitats públiques catalanes. La jornada va comptar també amb 
una taula rodona formada per agents socials, amb l’objectiu de posar de relleu 
el paper cabdal de les universitats per formar professionals que s’adaptin a les 
necessitats econòmiques i socials en els temps actuals.

El gener de 2010, una representació del Consell Social de la UdG va participar 
en el taller «L’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials», organitzat 
per l’AQU Catalunya, que es va celebrar a la Universitat de Barcelona. L’objectiu 
d’aquest taller va ser reflexionar sobre l’avaluació de la recerca en aquests àmbits 
per tal d’identificar referents comuns i promoure un major consens sobre els 
criteris d’avaluació, tot respectant els nivells de qualitat de les universitats europees.

 – Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG

El Consell Social finança cada any l’expedició del títol per als estudiants que hagin 
obtingut el Premi Extraordinari en els estudis i en els doctorats 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. 
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Entre els anys 2008 i 2009 una dotació de prop de vint-mil euros ha premiat un 
centenar d’estudiants dels diferents centres de la UdG graduats els cursos 2006-
2007 i 2007-2008. El nom dels premiats es fa públic mitjançant un anunci a la 
premsa.

 – Distinció Jaume Vicens Vives

El Govern de la Generalitat va atorgar el 2008 la Distinció Jaume Vicens Vives 
a la qualitat docent universitària, com a premi col·lectiu, a l’Escola Universitària 
d’Infermeria de la UdG, pel desenvolupament d’un projecte d’innovació i millora 
de la qualitat docent, que avalua el grau d’assoliment de les competències per 
part de l’alumne i fomenta la implantació de l’aprenentatge basat en problemes, 
les pràctiques en laboratoris i el pràcticum com a elements d’avaluació del grau 
d’assoliment de competències. 

El 2009 la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària va ser 
atorgada al Dr. Josep M. Nadal, primer rector de la Universitat de Girona, per la 
seva dedicació a la gestió universitària, a la formació del professorat i a la docència, 
i per la seva tasca de responsable de la concreció i consolidació de la disciplina 
acadèmica relativa a la història de la llengua catalana. 

Aquestes distincions han reconegut les propostes de candidatura elevades pel 
president del Consell Social al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, amb 
l’acord previ de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social.
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Actuacions envers la societat

Estudis

 – Tercer estudi d’inserció laboral

Durant el 2008, l’AQU Catalunya i els consells socials de les universitats catalanes, 
amb el suport de les universitats públiques catalanes, la Universitat Oberta i la 
Universitat de Vic, han dut a terme el tercer estudi d’inserció laboral dels seus 
graduats. La població de referència l’han formada els 23.017 graduats que van acabar 
els estudis el curs 2003-2004. L’estudi s’ha realitzat a partir d’una mostra d’11.456 
graduats. Estudi d’inserció laboral 2008: resultats per ensenyament i universitat.

Aquest estudi resulta del 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. Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre l’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 va fer una aportació 
de 18.000 € al pressupost de l’estudi

 – La Universitat de Girona i el sector cultural

El Consell Social va publicar el 2009 un estudi elaborat a la Càtedra UNESCO de 
Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG per conèixer quina ha estat l’aportació 
de la UdG al sector cultural del territori, detectar la percepció i valoració del 
sector cultural i dels mateixos usuaris en relació amb aquesta aportació, analitzar 
les mancances i els potencials de la UdG com a agent cultural, i apuntar línies 
d’actuació, alineades amb el Pla estratègic de la institució, per garantir la funció de 
dinamització cultural de la Universitat.

 – Programa d’estudi sobre la contribució de les universitats al 
desenvolupament i la innovació regional

Una delegació d’experts de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) ha visitat la UdG en el marc del programa Reviews of Higher 
Education in Regional and City Development, la finalitat del qual és analitzar la 
contribució de les universitats al desenvolupament econòmic, social i cultural de 
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la regió que les acull. Les dotze regions participants, entre elles Catalunya, fan un 
exercici de reflexió i rebran una avaluació d’experts internacionals que els facilitarà 
informació i anàlisis per fomentar i implementar polítiques que millorin l’impacte 
de les institucions d’educació superior en el desenvolupament regional.

El Programa de col·laboració amb l’OCDE és impulsat a Catalunya per les institucions 
següents: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Ajuntament de 
Barcelona, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Generalitat de Catalunya i 
Fundación CyD. El procés d’elaboració de l’estudi consisteix en dues fases:

•  Elaboració d’un informe d’autoavaluació, on s’analitzen els canals de relació 
entre la Universitat i la regió.

•  Publicació d’un Peer Review Report per part d’un equip d’experts internacionals de 
l’OCDE que avaluaran la contribució de les universitats catalanes al 
desenvolupament regional de Catalunya.

En aquest marc, el Consell Social ha participat en la presentació a l’equip d’avaluadors 
de les activitats de tercera missió de la Universitat de Girona.

Projecció

 – «Girona, universitat i empresa davant el Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació» 

El Vicerectorat de Política Científica i el Consell Social de la UdG, juntament amb la 
Cambra de Comerç de Girona, van organitzar el gener de 2008 aquesta reunió que 
vol posar en comú, amb perspectiva gironina, el que representa el Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació. 

 – Conveni per a la catalogació de la Biblioteca del Seminari

La Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona disposa d’un fons de més de 80.000 
volums. Des del 2006 es gestiona, sota la supervisió de la Biblioteca de la UdG, 
aquest conveni, dotat amb 440.000 € que han aportat la Generalitat de Catalunya, 
el Bisbat de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona i el mateix Consell 
Social, i que ha permès integrar al catàleg de la UdG i als catàlegs de patrimoni 
bibliogràfic català i espanyol 25.000 volums d’entre els segles XVI i XIX, així com 
manuscrits i incunables, que estaran a disposició dels universitaris i del públic en 
general.

 – Ajuts del Consell Social

El Consell Social de la UdG impulsa des de l’any 2006 una convocatòria d’ajuts 
a les activitats de projecció impulsades per les diferents unitats que comporten 
la col·laboració amb la societat o la incidència especial sobre aquesta mateixa 
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societat, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. La quantia dels ajuts 
i la seva dotació total s’ha anat incrementant. Així, entre el 2008 i el 2010, tres 
convocatòries han donat suport a les 105 activitats. Des de la instauració dels ajuts 
el 2006, 196 activitats han rebut suport per un total de 299.946 €.

 – Fundació UdG: Universitat i Futur 

El Consell Social va acordar, el març de 2009, la seva incorporació al Patronat de 
la Fundació UdG: Universitat i Futur, entitat que té com a objectius promoure 
les relacions de la UdG amb institucions públiques i privades de les comarques 
gironines; fomentar la creació de nous estudis i programes de recerca; col·laborar 
en l’establiment i la gestió de centres d’investigació, i contribuir a la difusió dels 
estudis i investigacions realitzades; subvencionar congressos, seminaris i jornades 
fets a la UdG i organitzats per la UdG; promoure les publicacions de la UdG; 
instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització d’estudis i tasques 
universitàries, i contribuir al finançament de les càtedres i observatoris de la UdG.

Aquest acord fa possible que el president del Consell Social s’incorpori al Patronat 
de la Fundació i també que el Consell Social contribueixi al seu finançament 
mitjançant una aportació anual. 

Promoció

 – Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat

El Consell Social de la UdG, amb la col·laboració de la demarcació de Girona 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC), ha convocat i atorgat entre els 
anys 2008 i 2010 la 9a, 10a i 11a edició d’aquests premis, que tenen l’objectiu 
de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat i la UdG entre aquests 
estudiants. La 10a edició va marcar una fita en aquesta iniciativa, en la qual han 
participat més de 2.000 estudiants de secundària del nostre entorn. L’11a edició ha 
vist com s’arribava a un rècord de participació, amb 249 treballs procedents de la 
pràctica totalitat dels centres de secundària de les comarques gironines, amb una 
remarcable participació també de centres d’Osona, el Maresme i el Vallès Oriental.

 – Beques Botet i Sisó

El Consell Social de la UdG finança des de la seva instauració el 2004 aquestes 
beques, que el 2010 arriben a la seva setena edició i que donen suport cada any a 
l’elaboració de cinquanta treballs de recerca. per part d’estudiants de batxillerat 
amb la col·laboració del personal docent investigador de la UdG. 



-34-

Emprenedoria i transferència

 – Becaris de transferència i innovació

El Consell Social ja va participar, el 2006, en la definició d’aquest projecte que 
vol potenciar la interrelació de la Universitat amb els sectors empresarials i 
institucionals, així com generar perfils universitaris orientats a la transferència i a la 
innovació. Des de l’any 2006, el Consell Social ha cofinançat durant quatre edicions 
aquesta iniciativa amb 182.100 € per enfortir la capacitat de transferència de la 
UdG i impulsar la consolidació dels grups de recerca membres de la xarxa Tecnio.

 – Foment de l’emprenedoria i dels vivers d’empresa

El 2007 el Consell Social va 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, i potenciar així l’interès per l’emprenedoria entre la població més jove. 
Són objectius específics del Consorci dinamitzar i fomentar iniciatives empresarials, 
fonamentalment per part dels joves emprenedors, que condueixin a la creació de 
noves empreses. 

Des del 2007, el Consorci ha comptat amb el suport del Consell Social, ha incorporat 
diverses institucions i iniciatives de promoció econòmica i ha obtingut ajuts i 
projectes promoguts per diferents administracions. A principis del 2009, el Consorci 
va presentar la Xarxa Telemàtica Interregional de Formació i Emprenedoria, en 
la qual participa, que treballa amb diferents objectius: crear una xarxa telemàtica 
internacional entre les regions europees que corren el risc de restar a l’ombra de 
regions més potents, difondre les TIC entre ciutadans i empreses, adequar pel que 
fa a l’àmbit tecnològic i d’equipaments els vivers territorials de la demarcació de 
Girona, crear una intranet de negocis entre aquests vivers i formar els emprenedors 
en la recerca de capitals.

 – Fòrum industrial

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

 – Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG

Si bé els STR, en els seus quinze anys d’existència, sempre han estat oberts al teixit 
industrial del territori i a les seves institucions, amb el trasllat al Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona, s’ha volgut obrir una nova etapa que enforteixi 
aquests vincles. La voluntat de la UdG és apropar a la societat en general, i al sector 
productiu en particular, els mitjans tècnics que en poden afavorir la progressió. La 
inauguració dels espais dels STR al Parc Científic i Tecnològic, celebrada el juny 
de 2009, va representar posar a disposició del territori l’equipament especialitzat 
que contenen. El Consell Social va col·laborar en la difusió de l‘acte i va finançar el 
dossier informatiu amb les dades de les diferents unitats dels STR.

 – MBA UdG

A iniciativa del Consell Social, les patronals gironines van avalar el setembre de 2009 
el màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) de la UdG. Així, PIMEC i FOEG 
es van comprometre a participar activament en l’assessorament dels continguts del 
programa i en l’avaluació dels projectes d’empresa que desenvolupen els alumnes 
en el marc d’aquest màster. Al llarg de les vint-i-cinc edicions d’aquest màster, més 
de cinc-cents professionals s’han format amb aquest programa, i molts d’ells estan 
actualment ocupant càrrecs directius i executius en empreses de la demarcació de 
Girona.

 – Transversalis

El Consell Social aporta 10.000 € anuals en el període 2009-2011 a aquest projecte 
d’innovació i de cooperació universitària per a l’ocupació transfronterera en el marc 
del Programa europeu Interreg. Amb l’impuls de l’Euroregió Pirineus Mediterrani, 
el projecte Transversalis reuneix les universitats de Girona, Lleida, Saragossa, 
Perpinyà, Andorra, Toulouse II i Toulouse III per afavorir la vinculació universitat-
ocupació i desenvolupar accions comunes per acompanyar els estudiants i els 
professionals en l’accés a l’ocupació i en el desenvolupament de competències 
noves, tot responent també a l’eix prioritari del programa Interreg que té com a 
objectiu general reforçar la integració transfronterera donant valor als aspectes 
complementaris en els àmbits de les activitats econòmiques, de la innovació i del 
capital humà. Específicament, el Consell Social col·labora en la creació del Centre 
Pilot d’Innovació i Emprenedoria a la ciutat de Figueres (CEIFIgueres).
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Inclusió

 – Projecte Rossinyol: mentoria per a una societat inclusiva

El Consell Social ha donat suport, des del seu inici, a aquesta iniciativa que participava 
en el projecte Sòcrates de la Unió Europea (Mentor-Migration – Use of student 
mentors for immigrant childrenand other disadvantaged groups) i que pretén establir 
una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants 
de la UdG i alumnes d’origen estranger dels centres de primària i secundària de 
les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural, 
social i lingüística dels alumnes d’origen estranger, així com el seu desenvolupament 
personal i educatiu i també contribuir a la formació i a la sensibilització al voltant 
de la igualtat i la inclusió social, a la universitat i a la societat. 

En les seves quatre edicions, han participat en el projecte més de 108 mentors 
de diferents facultats i escoles de la UdG i alumnes de primària i ESO d’Olot, 
Banyoles, la Bisbal, Blanes i dels barris de Sant Eugènia, Sant Narcís i el Pont Major 
de Girona.

La xarxa del projecte també s’ha ampliat i ha comptat amb el suport, a banda 
dels ajuntaments implicats, de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat 
de Catalunya, de la Diputació de Girona i del Consorci per a la Normalització 
Lingüística.

El 2009 el Projecte va rebre un dels Premis Francesc Candel, atorgat per la Fundació 
Lluís Carulla i destinat a reconèixer i difondre les bones pràctiques en l’àmbit de 
la integració dels ciutadans catalans d’origen immigrant i també un dels ajuts per 
incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d’immigració 
a Catalunya promoguts i finançats per la Secretaria per a la Immigració, del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, i per la Direcció General de Recerca, del 
Departament d’Innovació Universitats i Empresa.

El curs 2010-2011, el projecte s’estendrà a Palamós, Figueres i Salt, i mobilitzarà prop 
de cent estudiants mentors de tots els centres docents de la UdG que s’integren 
en els pla d’integració o educatiu de cada territori. Pel que fa a la seva dimensió 
internacional, el Projecte forma part de la direcció del Nightingale Mentoring 
Network, que integra projectes universitaris que utilitzen el model de mentoria per 
a la integració en diferents països de la Unió Europea. 

Així, el projecte Rossinyol es consolida com un programa permanent de la UdG, 
referent en el seu paper de responsabilitat social, compromís amb el territori i 
voluntat inclusiva.
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Comunicació 

 – Estand UdG a la Fira de Mostres de Girona

Cada any, el Consell Social col·labora amb el finançament del disseny i muntatge de 
l’estand UdG amb motiu de les Fires i Festes de Sant Narcís.

 – Engega 

El 2009, el Consell Social va acordar donar suport a la revista Engega de la UdG 
mitjançant la participació en la seva orientació general i continguts, i amb una 
dotació anual que ha de permetre sostenir l’edició i difusió dels números en paper 
de la publicació. 


