
   

Excm. i magnífic Sr. Rector, membres de la mesa, membres del Claustre de la 
Universitat de Girona. 

Sembla que era ahir, però ja fa exactament 1 any i 8 dies, que vaig 
comparèixer davant aquest Claustre per informar sobre la gestió del Consell 
Social. 

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la UdG, una vegada més i amb 
molt de gust, estic aquí amb vosaltres per informar-vos sobre les activitats i la 
gestió del Consell Social en aquest darrer any. 

A tots els presents se us ha lliurat la memòria editada pel Consell de l’últim curs 
acadèmic (1999-2000), la qual cosa m’estalviarà de cansar-vos amb una 
feixuga llista d’activitats, que ja està detallada en la dita memòria. 

Això em permetrà dedicar la meva intervenció a aprofundir més en la filosofia 
d’actuació del Consell, a remarcar determinades actuacions i, molt 
especialment, en la projecció de l’activitat del Consell en un futur proper. 

  

Dues línies mestres han guiat l’actuació del Consell Social: 

  

1. L’acompliment dels punts acordats en el Programa de Govern del 
Consell.  

2.    
3. L’adaptació i compliment de les facultats i obligacions que estipula la Llei 

dels consells socials de les universitats públiques catalanes.  

  

Primera línia bàsica d’actuació 

  

En quant a aquest primer aspecte (PROGRAMA DE GOVERN) vull remarcar 
les següents actuacions: 

  

ECONOMIA: 

D’acord amb el que diu la Llei 16, correspon al Consell establir els criteris per a 
l’elaboració del pressupost. 



Mitjançant la Comissió d’Economia i Pressupost, el Consell ha incidit en els 
principis bàsics que han marcat l’esquema del Pressupost del 2001 i ho ha 
concretat en 12 recomanacions. 

Al llarg de l’any s’ha exercit un control i un seguiment del Pressupost i molt 
concretament sobre les transferències de crèdit, perquè són una modificació 
del pressupost inicial. 

Per exercir correctament aquestes funcions i permetre l’agilitat necessària en la 
gestió del pressupost, la Comissió d’Economia i Pressupost es reuneix 
quinzenalment. 

  

QUALITAT: 

El Consell ha participat activament amb l’Agència de la Qualitat, tant en: 

• L’establiment de programes d’avaluació.  
• Com en la implantació de les recomanacions de millora.  

Així mateix, i en la mesura que ens ha estat possible, hem impulsat millores en 
els serveis. 

A una i altre qüestió el Consell hi ha destinat més de 4 milions de PTA. 

S’han instituït: 

• LA DISTINCIÓ DEL CONSELL SOCIAL A LA QUALITAT I A LA 
INNOVACIÓ DOCENT, destinant-hi 1 milió de PTA.  

• Els PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UdG A TREBALLS DE 
RECERCA D'ESTUDIANTS DE BATXILLERAT, amb un import de 
gairebé 1milió i mig de PTA.  

  

PLA ESTRATÈGIC: 

És indispensable i urgent la redacció del Pla Estratègic de la UdG. 

D’acord amb l’equip de Rectorat, el proper mes de juliol convocarem un Ple 
extraordinari obert, on s’exposaran les línies mestres del que ha de ser un Pla 
Estratègic en sentit general i després es concretarà l’enfoc a la nostra 
Universitat. 

Amb aquesta sessió s’obriran una sèrie de debats fins ha arribar a definir 
l’esquema del Pla i la seva posterior redacció. 

  



PARTICIPACIÓ: 

Hem iniciat la participació de sectors de la societat gironina en les tasques de la 
Universitat a través del Consell Social. 

Els primers fruits comencen a donar-se a través de la creació d’una comissió 
de col·laboració i assessorament que integra a tots els Col·legis Professionals. 

Ja ha començat a actuar presidida pel Sr. Josep M. Prat, i impulsada pel Sr. 
Lluís Busquet i s’està treballant a fons, molt concretament en l’aspecte de la 
formació continuada. 

  

FORUMS DE DEBAT: 

Amb el debat que us he anunciat referent al Pla Estratègic, s’haurà acomplert el 
primer cicle previst de fòrums: 

"La gestió dels serveis" 

"Parc Científic i Tecnològic" i 

el previst sobre el "Pla Estratègic" 

En l’últim debat de Política Científica que va tenir lloc el dia 16 (molt lligada al 
futur del Parc Científic), vaig proposar que s’obrís aquest debat a la societat 
gironina, perquè coneguessin el que es pretén fer en quant a la recerca i la 
transferència del coneixement, i al mateix temps, que des d’una òptica diferent 
a la universitària, ens poguessin donar orientacions, i opinar què en pensen de 
la Política Científica que proposa fer la UdG. 

  

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC: 

S’ha creat una comissió gestora presidida pel Sr. Salvador Carrera, incorporat 
recentment al Consell Social i integrada pels senyors Lluís Busquet, Jaume 
Valls, Sergi Bonet i Marià Sazatornil. 

S’està avançant molt ràpidament en totes les gestions i s’espera que en l’últim 
trimestre d’aquest any pugui quedar constituït l’ens que gestionarà 
definitivament el Parc. 

Arribat aquest moment es dissoldrà l’actual comissió gestora. 

  

PATRIMONI: 



Creada la Comissió de Patrimoni en el si del Consell Social s’està treballant a 
fons, juntament amb la Gerència, per a la catalogació, ordenació i titulació del 
patrimoni de la UdG. 

És un tema molt complex i creiem que serà llarg. Però podem dir que de tots 
els Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes, el Consell Social 
de la UdG és el que més ha avançat en aquest tema. 

  

FORMACIÓ CONTINUADA: 

Conscients de la importància que aquesta formació té i tindrà en el futur hem 
treballat en el si de la Fundació UdG: Innovació i Formació. 

En els pocs anys que fa que funciona la Fundació, és sorprenent el que s’ha 
aconseguit. 

Durant aquest curs passaran pel centre (entre cursos, màsters i cursos d’estiu), 
més de 6.000 alumnes i es mouran més de 300 milions en recursos econòmics. 

Seguirem treballant a fons en aquest tema. La col·laboració dels Col·legis 
Professionals i altres institucions i empreses poden donar-li un gran impuls. 

Es fa necessari ja, pensar en noves instal·lacions, però no se’n podrà disposar 
fins d’aquí dos anys, quant quedi lliure l’edifici de l’antiga Escola Normal. 

  

INTERNACIONALITZACIÓ: 

Intentem impulsar la sortida dels d’alumnes de la UdG cap a altres països, així 
mateix, aconseguir que estudiants d’altres països vinguin a Girona. 

Pel que fa al primer aspecte almenys, no estem completament satisfets. Es fan 
coses però és difícil, i els mitjans no són suficients. 

Cal impulsar la vocació dels estudiants a sortir del país. El seu futur 
professional els ho exigirà. 

  

FORMACIÓ INTEGRAL: 

Vull, una vegada més, rellegir el que diu literalment el punt 10 del Programa de 
Govern del Consell Social: 

"impulsar i fomentar, a tots els nivells de la comunitat universitària, un pla de 
formació integral dels estudiants, enfocar la seva formació com persones 
preparades per afrontar, amb èxit, el moment de la seva integració a la vida 



laboral. L’ètica, l’estima al treball, l’honestedat, la solidaritat, l’humanisme en 
tota la seva amplitud, han de ser l’objectiu de la nostra universitat." 

El Consell, impulsarà i fomentarà aquest pla de formació integral, però vull 
remarcar que, el Consell tot sol, no pot afrontar-ho, aquesta ha de ser una 
tasca assumida per tota la comunitat universitària. Molt especialment pels 
estudiants, que han d’exigir que la seva formació tècnica, estigui dintre d’aquest 
marc de formació integral: De la persona. 

  

Segona línia bàsica d’actuació 

En quant a la segona línia bàsica, que és el compliment de les competències 
que la nova llei encomana als consells socials, podem dir, amb orgull, però 
sense petulància, que en una enquesta realitzada entre totes les universitats 
catalanes, el Consell Social de la UdG és el que ha assolit el grau més alt 
d’adaptació i compliment. 

Malgrat aquest lideratge, encara ens falta un tram important per assolir. 

Per tal d’aconseguir-ho amb la màxima rapidesa possible, i també d’acord amb 
la llei i el nostre Reglament d’Organització i Funcionament, en pocs dies 
completarem l’organització de la Secretaria del Consell, incorporant un director- 
gerent responsable del funcionament de la mateixa. 

El Consell ha fet moltes coses i crec que positives, però, ho he de confessar, 
no hem assolit el grau desitjable de projecció cap a l’exterior, tant en la 
comunicació del que es fa i de com es fa. 

Ens manca més dinamització de grups incorporats o a incorporar, per 
col·laborar en les tasques del Consell, com he dit abans, per exemple, els 
Col·legis Professionals. 

Així mateix, la participació del Consell en les tasques del Parc Científic i 
Tecnològic, requeriran la dedicació d'una persona qualificada que assumeixi, 
amb responsabilitat, l’execució de les polítiques i acords del Consell. 

Haurà de ser una persona que haurà de treballar més fora que dintre. 

Els components del Consell són persones ocupades en tasques professionals o 
acadèmiques, per tant, no poden ocupar-se personalment de l'execució. I la 
feina cada vegada és més complexa. 

La Sindicatura de Comptes, en la seva darrera auditoria, va emetre un informe 
que, en primera lectura, semblava que la UdG incomplia tota una sèrie de 
qüestions legals, així ho van publicar alguns mitjans de comunicació. 

En realitat no era així. Posats en contacte amb la Sindicatura, ens han 
manifestat que dels punts observats sobre els quals fan unes recomanacions 



no comporten cap gravetat, alguns fins i tot serien discutibles i la majoria fàcils 
d’acomplir en els propers exercicis. 

Malgrat tot, no volem que això torni a passar. El Consell controlarà i exigirà tant 
als responsables de la UdG, com a la mateixa Sindicatura que aclareixin què 
cal fer i de quina manera. 

Supervisar tot això es obligació del Consell. Per aquests motius necessitem 
reforçar l'estructura de la Secretaria. 

  

NOVA LLEI ORGÀNICA D'UNIVERSITATS 

En quan a la nova Llei orgànica de Universitats, hem de manifestar que: els 
consells socials no hem estat consultats al respecte. 

Sí que va arribar al nostre coneixement que en un principi es preveia la 
desaparició dels consells socials i que quedaven integrats dintre del Consell de 
Direcció de la universitat. 

Des de Catalunya es pressionà perquè això no succeís. Escoltaren la demanda 
i els Consells romanen, encara que amb funcions diferents. 

Hi ha un canvi, amb el qual nosaltres no hi estem d'acord, i és que 10 dels 30 
membres del Consell de Govern de la Universitat, són nomenats d'entre els 
membres del Consell Social, representants dels interessos socials. 

Creiem que l'elecció del rector ha de continuar siguent feta pel Claustre, el qual 
també ha d’elegir el Consell de Govern i ser-hi representat en les proporcions 
que decideixin els seus components. 

S'ha parlat poc de fer la nova Llei totalment orgànica. De l'actual només en son 
orgànics uns pocs articles. 

Aquest canvi pot dificultar el desenvolupament de la Llei i essencialment afectar 
les transferències de competències a les autonomies. 

  

I en quan a les funcions que s'assignen al Consell Social són: 

• "Promoure les relacions de tot tipus entre la Universitat i el seu entorn, 
cultural, econòmic i social,  

• i en general, la supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la 
Universitat i el rendiment dels seus serveis.  

• L'hi correspon així mateix, l'aprovació del pressupost de la Universitat, a 
proposta del Consell de Govern".  



Creiem que amb aquestes tres funcions bàsiques, ben desenvolupades en una 
Llei del Parlament autonòmic, el Consell assumeix les tres funcions primordials 
actuals: Economia, Qualitat o rendiment i Relació de la Universitat amb la 
societat civil. 

  

RENOVACIÓ DEL CONSELL SOCIAL 

Pel que fa a la renovació del Consell Social, estava previst que aquest mes de 
maig, en què es compleixen dos anys del nomenament de tots els seus 
membres, se'n renovessin la meitat. 

En ser el primer Consell de la nova llei 16, la Conselleria ha interpretat que la 
renovació de la meitat dels seus membres es millor que es produeixi al complir-
se els quatre anys. 

Per aquest motiu no s'ha produït aquest relleu del 50%. 

Malgrat que per llei el mandat d’un president és de 4 anys, aquest president 
que, per voluntat pròpia, tenia previst entrar en la dita renovació. es veu obligat, 
davant aquesta interpretació, a demorar la sortida del Consell per un temps 
indeterminat. 

Seria la meva voluntat que en complir-se 10 anys en el càrrec, que es produirà 
el mes de març de 2002, es produís el relleu. 

• El relleu del rector, en temps encara no decidit.  
• L'entrada en vigor de la nova llei.  
• El desenvolupament dels plans en execució, entre ells el Parc Científic i 

Tecnològic, decidiran la conveniència de la data mes adient pel meu 
relleu.  

Segueixo dient que em complauria molt que pogués coincidir amb els 10 anys 
en el càrrec. 

I per acabar, vull agrair a tots els membres del Consell Social el seu esforç, 
dedicació i voluntat posades al servei de la UdG. 

D'una manera molt especial als presidents de les Comissions i remarcar la 
tasca del vicepresident, Sr. Lluís Busquet, en la coordinació de les Comissions i 
també la coordinació amb l'equip de govern, a través de reunions quinzenals 
amb el secretari general i vicerector primer, com enllaç dels dos òrgans de 
govern. 

Així mateix, agrair l'esforç de l'equip de la Secretaria, que no han regatejat 
esforços en la feinada que han tingut que desenvolupar i molt especialment en 
els mesos de suplència de la secretària. 



Gràcies també a tot l'equip de Govern, especialment, al rector, vicerectors, 
gerent i a tota la comunitat universitària, en la què sempre hem trobat un gran 
esperit de col·laboració. 

Un reconeixement especial al síndic, el Sr. Josep Vila, que integrat com a 
membre convidat al Consell Social, ens ha servit de gran ajuda en tots els 
temes que s'han plantejat. 

I una menció especial als estudiants. A tots, i especialment als seus 
representants al Consell. El diàleg, el pacte, l'entesa, ha fet possible que en 
temes que podien haver estat conflictius, s'hi hagi trobat solució. 

Vull remarcar que participeu amb intensitat en tots els temes. No us limiteu 
només en els que us afecten molt directament. Tots els temes de la Universitat 
afecten a tota la comunitat però a qui més afecta, no en dubteu, és a vosaltres. 

Vull demanar disculpes si en alguna qüestió el Consell o aquest president no 
hem estat encertats. 

Creieu que la voluntat de servei hi ha estat sempre. El Consell, i jo mateix, 
estem per complir tot allò que preceptivament estem obligats a fer, però ens 
teniu a la vostra disposició en tots aquells temes en què puguem ajudar i 
col·laborar. 

És, entre tots, que hem de fer de la UdG una universitat pública, de qualitat i al 
servei de la societat. 

  

Moltes gràcies. 

  

  

Jaume Casademont Perafita 

Girona, 24 de maig de 2001 


