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CLAUSTRE DEL 23 DE JUNY DE 2011 

Diversos col·lectius de claustrals han demanat que el Consell Social expliqui la 
seva posició davant l’ajust econòmic derivat de la disminució d’ingressos que el 
govern de Catalunya imposa a les universitats en general i a la Universitat de 
Girona en particular. 

Ho faig sabent que és el meu deure, encara que pels estatuts de la UdG el 
president del Consell Social no formi part del claustre, i que per llei els seus 
membres externs a la UdG, uns nomenats pel govern, d’altres pel Parlament, 
un per les institucions de govern local i un parell més per les patronals i 
sindicats, no som responsables ni davant del Claustre ni de cap instància de la 
Universitat. I crec també que el meu deure és dir com veiem les coses sabent 
que potser no és el que voldríeu sentir. 

Potser no caldria que us recordés que al país on aquesta universitat està 
inserida passa per temps difícils. Només dues dades: a Catalunya, en els últims 
tres anys, han perdut la feina més de tres-centes vint mil persones, i més de 
tres mil cent empreses han hagut de tancar. 

Potser no caldria que us recordés que les institucions locals properes, com ara 
la Diputació de Girona i tots els ajuntaments de les nostres comarques, han 
sofert un decrement continuat en els ingressos, mentre que la UdG, en el 
període 2007 – 2010, ha tingut un creixement acumulat del 30%. 

Potser no caldria que us recordés que ja hi ha tres estats europeus que han 
hagut de ser rescatats i que tant el govern estatal com el del nostre país 
pensen que el dèficit sobre el PIB no pot seguir creixent si es vol garantir els 
serveis essencials de l’estat del benestar, entre els quals molts no hi situarien 
la universitat. 

Després d’uns quants mesos en què els responsables del govern han anunciat 
repetidament que les universitats rebrien menys diners, la disminució de la 
subvenció s’ha concretat en 9 milions i mig d’euros, un 16% menys que la 
subvenció del 2010. Com ha passat des de fa dos o tres anys en tantes 
administracions, empreses i famílies, la UdG finalment ha vist reduïts els seus 
ingressos. 

Davant d’aquesta decisió del govern, que ha de ser confirmada pel Parlament 
de Catalunya, amb l’aprovació dels Pressupostos 2011, hi ha dues maneres 
d’afrontar la situació. Una és pensar que hem de negar la realitat i exigir al 
govern que s’ho faci com vulgui però que segueixi donant-nos una subvenció 
igual o més alta que l’any passat i, a la vegada, pensar que la UdG no s’ha 
d’adaptar a la nova situació i no ha de prendre cap mesura. No ho entenc, no 
entenc com algú pot pensar que es pot mantenir el nivell de despesa si no hi ha 
prou ingressos. L’altra manera, en tot cas l’única per a un membre del Consell 
Social, és afrontar-ho amb responsabilitat i intentar adaptar-se a la nova 
situació. Quan, fa uns mesos, ja es parlava de la disminució, la UdG va 
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preveure una disminució d’ingressos de la qual es va informar en diferents 
Consells de Govern i davant d’aquest Claustre, i va impulsar un Pla d’eficiència 
i austeritat, amb la participació de diferents membres de la comunitat 
universitària i del Consell Social, que va ser presentat també al Consell de 
Govern. Aquest Pla era fruit de la necessitat de propiciar un canvi de cultura en 
la pressupostació i en l’execució de la despesa que afectés el conjunt de 
l’activitat universitària i que, tanmateix, no repercutís negativament en la 
competitivitat de la UdG ni tampoc en l’activació de nous projectes d’alt nivell 
de qualitat. 

Bé, no n’hi ha hagut prou i ara, amb el pressupost aprovat i, en bona part, 
executat, l’equip de govern ha preparat una sèrie de mesures per adaptar-se a 
la nova situació. 

Tots sabeu que gestionar una reducció d’un 16% de la subvenció de la 
Generalitat al nostre pressupost, un percentatge que representa 9,5 M€ sobre 
poc més de 90 M€, i dins del qual el capítol I depassa de llarg aquesta 
transferència i representa un 67% de la despesa, no es pot fer prenent una sola 
mesura o pretenent que hi haurà col·lectius o unitats que en sortiran indemnes. 

Algunes d’aquestes mesures que no afecten les missions essencials de la 
universitat segurament s’havien d’haver pres abans, fins i tot quan els recursos 
creixien, però no ho vam fer, i si per un costat toca demanar excuses per no 
haver-ho fet abans, perquè ara les decisions han de ser més ràpides i més 
dràstiques, per l’altre podem veure-ho com a positiu perquè són mesures 
d’eficiència que podrem continuar aplicant quan millori el finançament i, per 
tant, tindrem més recursos per a les qüestions estratègiques. 

Evidentment, l’ajust imposa condicionants al nostre futur; en primer lloc, cal 
recordar que les inversions són el capítol més afectat i que, en aquest apartat, 
caldrà assegurar especialment una seu per a la Facultat de Turisme i el 
desenvolupament del Campus de la Salut. 

Pel que fa estrictament a la reducció en les transferències corrents, algunes de 
les mesures de contenció de despesa proposades per l’equip de govern no us 
agraden. Tampoc són agradables per al Consell Social, però he de dir que les 
entenc. Potser hem de demanar disculpes altra vegada perquè en alguns 
sectors, en un període d’increments constants, hi ha hagut un creixement que 
ja no es pot sostenir, però ara entenc que s’hagin de limitar contractes a 
personal interí d’administració i serveis que els tenien temporals. Entenc que no 
es puguin renovar tots els contractes a professors associats, tot i que estan fent 
una bona feina. És el marge que tenim, i és així perquè el PAS i els professors 
funcionaris i contractats a temps complet tenen més garantit el lloc de treball 
sigui quin sigui el seu rendiment. 

Ens agrada menys encara, però, que bona part de l’ajust recaigui en els 
estudiants i en les seves famílies, però entenc també que el govern hagi 
d’augmentar algunes taxes als estudiants, tot i que no m’agradi el model de 
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matrícula, perquè és igualitari i no equitatiu. Tal com diu el Llibre blanc que van 
promoure els rectors de les universitats públiques catalanes, “el model 
espanyol de subvenció generalitzada a la matrícula, independentment de la 
situació econòmica de l’estudiant i la feble estructura de beques, ajudes i 
préstecs, són clarament regressius i no garanteixen l’equitat”. 

A hores d’ara potser alguns de vosaltres us pregunteu què fa, què ha fet el 
Consell Social per supervisar les finances de la Universitat. Abans de parlar-ne, 
per tal que us feu una idea del nostre tarannà i de la nostra manera de veure 
com s’han de gastar els diners públics, us explicaré l’evolució del pressupost 
del Consell Social. En comparació amb els milions d’euros que avui ens porten 
problemes, les quantitats de què parlaré són poc significatives, però vull 
destacar la filosofia i el missatge que se’n desprèn. 

La major part dels membres del CS hi vam entrar el mes de maig de 2004, en 
un temps, us ho torno a recordar, que no es preveia la situació actual. La 
liquidació del pressupost d’aquell any va ser de 438.000 euros i el del 2010, de 
494.000 euros. En aquest període, les despeses del capítol 1 han baixat de 
148.000 euros a 109.000. Les atencions protocol·làries, de 13.000 euros el 
2003 a 69 (sí, 69 i no 69.000) euros el 2009. Les indemnitzacions –que, 
diguem-ho així, són les retribucions dels consellers, membres o no de la 
comunitat universitària– s’han reduït a una tercera part i han passat de 63.000 
euros el 2003 a 22.000 el 2009. És a dir, que les despeses de funcionament del 
CS han passat de ser un 52% del pressupost el 2003 a quasi la meitat, el 
26,5%, el 2009. I això ens ha permès invertir en projectes de la comunitat 
universitària 367.000 euros el 2009 enfront dels 185.000 que s’hi van destinar 
el 2003, o sigui, quasi el doble. La quantitat destinada a la comunitat 
universitària representa dos terços del nostre pressupost. A partir d’ara, 
acceptem una reducció del 20% del pressupost del Consell Social i ens 
comprometem a seguir amb la mateixa línia de transferència a projectes de la 
comunitat universitària, prioritzant la projecció de la Universitat, molt 
especialment en relació amb les empreses i els centres, professors i alumnes 
d’educació primària i secundària.  

Amb aquest convenciment que hem de ser molt estrictes i exemplars amb el 
diner públic, i tenint en compte les atribucions que la llei dóna al CS en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial de la Universitat, us he de dir que, amb 
el màxim respecte per l’autonomia universitària, mai hem entès que havíem de 
fiscalitzar els detalls de com s’elabora i s’executa el pressupost ni quan les 
coses van bé ni quan no hi van tant. La nostra preocupació ha estat que les 
despeses s’adeqüessin als ingressos, que els pressupostos s’elaborin, 
s’aprovin, s’executin i es liquidin en una situació d’equilibri pressupostari tal 
com marca la llei de pressupostos, i que els auditors n’informessin 
favorablement. Sempre hem donat suport i hem confiat en els equips de govern 
que heu escollit i en els professionals dels serveis de la Universitat. I em toca 
dir que a la UdG no es deuen haver fet les coses tan malament en matèria 
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econòmica quan no hem generat dèficit i tenim uns romanents que ens poden 
permetre, aquest any i només aquest any, absorbir una tercera part de la 
retallada de la subvenció que rebrem de la Generalitat. 

Un dels drets i deures que tenim és fixar els criteris bàsics de l’elaboració dels 
pressupostos, i els que vam aprovar per a l’exercici 2011 ja van ser redactats 
preveient una disminució de la subvenció de la Generalitat. L’equip de govern i 
la gerència els han de tenir en compte en la preparació i execució del 
pressupost. Alguns es reiteren, amb variants, cada any i poden semblar 
rutinaris i retòrics, però en el context actual prenen encara més rellevància i 
eren els següents: 

a) La prudència en l’estimació dels ingressos, especialment els derivats de la 
subvenció pública a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
ateses les informacions negatives sobre la reducció d’aquests i sobre el grau 
d’execució del Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques 
catalanes, acordat l’octubre de 2006. 
b) La prevenció, contenció i austeritat en les previsions de despesa i en la seva 
execució, amb una especial atenció a la derivada dels capítols I i II, per la 
mateixa indeterminació en els ingressos i ateses les circumstàncies 
econòmiques adverses i la greu situació de moltes empreses i institucions en 
un context de crisi econòmica global. 
c) La preparació d’un pla de contingència que defineixi i formalitzi les accions 
necessàries per fer front a una possible reducció en les transferències 
provinents de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assegurar la 
continuïtat en l’estratègia de la institució i en el desenvolupament de les seves 
missions, en un marc d’equilibri pressupostari.  
e) L’avenç en el grau d’implementació d’un sistema de comptabilitat analítica 
amb balanç d’ingressos i despeses per docència, per recerca i per unitats. 

Els presidents dels Consells Socials de les universitats públiques catalanes ens 
hem reunit per parlar dels ajustos i hem pres un compromís que avui renovo 
davant vostre i és que totes les universitats han de fer el mateix esforç, i que 
les mesures que cada una vagi prenent per assegurar la seva sostenibilitat han 
de ser transparents per a tot el sistema i haurien de ser comprovables pels 
gerents i per la Secretaria d’Universitats i Recerca. 

La posició del Consell Social és difícil. La llei ens insta a vetllar a la vegada per 
la qualitat i la viabilitat econòmica i social de la universitat. Davant vostre 
representem la societat i hem d’aportar el que creiem que la societat pensa, i a 
fora defensem la UdG i demanem la comprensió de la societat davant fets no 
sempre fàcils d’explicar. Crec que no val la pena posar exemples de situacions 
que a fora costen d’entendre. En aquest aspecte, el que em preocupa més de 
la situació actual és la imatge que la UdG pot arribar a donar. Em fa por que la 
majoria pensi que s’ha d’estalviar però que la retallada toqui a un altre, a un 
altre departament, a un altre servei, a una altra facultat... i que aquesta defensa 
es converteixi en un atac als altres, com ja vam tenir-ne un tast a la premsa de 
fa uns dies. Tot i aquests recels, i atès que compartim objectius comuns, com 
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ara assegurar l’oferta docent i la qualitat de l’ensenyament, impulsar la recerca i 
la transferència a benefici del progrés del país, amb una forta vinculació amb 
les comarques gironines, tinc l’esperança que aquest claustre servirà perquè 
tots tinguem la informació necessària, i que proposareu solucions al problema 
que tenim, que fareu propostes de millora als vostres sectors, als vostres 
serveis, als vostres departaments, a les vostres escoles i facultats, a més de 
suggerir altres mesures d’estalvi i que així, amb les vostres aportacions, es 
puguin millorar les propostes que recull el Pla de sostenibilitat econòmica que 
ha preparat la nostra rectora.  

Amb aquest document final –el Pla de sostenibilitat amb modificacions–, que 
serà fruit del vostre esforç, haurem arribat a una línia per sota de la qual es 
podria comprometre la qualitat de la docència de la UdG. Un cop traçada 
aquesta línia, els membres del Consell Social estaran al vostre costat per 
defensar la proposta on, quan i com calgui. 

 


