
Excm. i Magnífic Sr. rector, membres de la mesa, membres del Claustre de la 
Universitat de Girona: 

Abans de començar la lectura de l’informe que he preparat, voldria agrair a 
aquest Claustre, que hagi inclòs en el seu reglament la compareixença del 
President del Consell Social per informar de l’activitat del mateix. Aquesta 
iniciativa permet al Consell poder explicar a la comunitat universitària el que fa i 
com ho fa; en definitiva, donar compte de la política seguida com a òrgan de 
govern de la Universitat. Al mateix temps fa possible que el Consell Social deixi 
de ser l’etern desconegut per a la comunitat universitària, quan tots plegats 
tenim un mateix objectiu, de manera complementària: cercar el millor per a la 
nostra Universitat. 

Al mateix temps, els felicito per la iniciativa. Una vegada més la UdG és 
capdavantera en iniciatives innovadores. No hi ha cap més Universitat catalana 
que tingui establerta la compareixença del president del Consell Social davant 
del Claustre. Crec que avui a Girona es produeix un fet inèdit en l’àmbit 
universitari català i segurament estatal. La decisió és bona i convenient i per 
això, repeteixo, us en felicito i me’n felicito. 

Sent la primera compareixença d’aquest president, he d’ampliar el meu informe 
de gestió més enllà de l’activitat portada a terme durant un any, fent una 
referència, encara que sigui molt sintetitzada, a l’actuació del Consell Social 
des de la seva constitució. No us vull cansar amb una lectura exhaustiva de 
l’activitat del Consell. S’ha lliurat a tots els claustrals la memòria editada, en la 
que s’hi especifiquen, amb detall, les activitats puntuals. En la memòria s’hi 
transcriu el discurs d’aquest president llegit durant l’acta de constitució del 
Consell Social, en el que s’expliquen les línies d’actuació que es va marcar el 
Consell. 

Abans de parlar de l’activitat de l’actual Consell Social vull fer una breu 
referència a l’activitat de l’anterior Consell Econòmic, que va actuar assumint 
les funcions de Consell Social en l’etapa constituent de la Universitat. La 
composició d’aquell Consell era diferent de l’actual, no només pel que fa a les 
persones, sinó també pel que fa a la representació dels interessos socials. 

Aquell Consell, des del primer dia i en els més de quatre anys que va estar en 
actiu, es va imposar una directriu molt clara: conscients de les dificultats que hi 
haurien per desenvolupar el projecte de creació de la Universitat, vàrem 
prendre el compromís de treballar en estreta col·laboració amb el rector i el seu 
equip de govern, en aquell moment Comissió Gestora que assumia les funcions 
de Rectorat. 

Aquesta estreta col·laboració va donar bons resultats davant de l’Administració. 
Reivindicant i negociant plegats, repartint-nos els papers, es van aconseguir 
moltes coses de les quals avui la Universitat en gaudeix i d’altres, ja aprovades, 
que en gaudirem en els propers anys. 



No va ser fàcil aquella etapa, però també haig de dir que va ser engrescadora i 
gratificant al veure que aquell projecte que semblava utòpic, s’anava convertint 
en realitat. 

D’aquell Consell Econòmic n’he de destacar una cosa, i potser els meus 
companys no estarien massa d’acord en què ho digui aquí públicament. Però 
crec que és de justícia que la comunitat universitària ho sàpiga. Tots ells i 
aquest president també, durant els quatre anys que formaren part del Consell, 
varen renunciar a qualsevol cobrament de despeses i dietes, al qual legalment 
hi tenien dret, deixant-les al fons del Consell. Això va permetre que al final 
d’aquells quatre anys el romanent del Consell, malgrat disposar d’un minso 
pressupost, fos de 45 milions de pessetes. 

Aquests romanent ens van permetre comprar per a la Universitat l’edifici del 
carrer Alemanys destinat a ser la seu del Consell Social i dependències de la 
mateixa Universitat, per tal de poder disposar en el seu dia de sales d’actes i 
reunions, de les quals l’edifici de les Àligues n’està molt mancat. La resta de 
diners es va destinar al finançament de projectes d’avaluació de la qualitat, a la 
UPD i altres a d’altres ajuts. 

Quant a l’actual Consell Social, constituït el 20 de setembre de 1996, ha actuat 
en la línia marcada en el discurs de presa de possessió que està transcrit en la 
memòria. En vull remarcar les següents actuacions: 

ECONOMIA 

Una de les tasques bàsiques encarregades per la llei al Consell Social és el 
control econòmic de la Universitat, basada en l’aprovació del pressupost i 
l’aprovació del compte general. Tot això s’ha fet i, fins avui, totes les auditories 
externes, han estat realitzades i presentades amb uns resultats altament 
positius i per descomptat sense cap tipus d’irregularitat. D’aquesta qüestió en 
vull remarcar el mèrit tant del gerent com del seu equip que sempre han estat 
molt exactes i precisos en l’execució de la seva tasca econòmica i 
administrativa. 

Quant a l’aspecte econòmic i concretament el del pressupost, el Consell Social 
ha anat més enllà de la simple aprovació, i ha participat activament en la seva 
elaboració i en el disseny de les línies bàsiques que el regeixen. Les 
comissions econòmiques, tant la de la Junta de Govern com la del Consell 
Social, han treballat conjuntament per discutir diferències o parers i procurar 
sotmetre’l a l’aprovació del plenari havent consensuat els temes en què els 
criteris fossin diferents. 

RENDIMENT I QUALITAT 

La segona tasca encomanada per la llei al Consell Social és el control del 
rendiment, o millor dit, el seguiment de la qualitat tant pel que fa a la docència 
com als serveis. Fins i tot el propi contracte programa (signat entre la UdG i el 
Comissionat per a Universitats i Recerca) conté una addenda que regula la 
participació del Consell Social en el seguiment del Pla Estratègic de Qualitat de 



la Universitat, i el podeu trobar en la Memòria que us he presentat. Per dur a 
terme aquesta tasca vam creure que no era una qüestió d’exercir controls, sinó 
d’impulsar un moviment de conscienciació entre tots els membres de la 
Universitat, que provoqués la motivació comuna de fer de la UdG una de les 
millors universitats de Catalunya. Per portar-ho a terme vàrem incorporar la 
Comissió de Qualitat, creada en el sí del Consell, a la Comissió d’Avaluació de 
la Universitat per poder treballar plegats. 

Finalment, la creació de l’Agència de la Qualitat creiem que impulsarà millores 
substancials, algunes de les quals s’han de produir des de la mateixa 
Universitat i d’altres serà l’Administració qui haurà de prendre les mesures 
escaients. 

Els resultats de les avaluacions fetes en la nostra Universitat fins avui són 
bastant positius. Però no cal dir que tant l’avaluació interna com l’externa han 
detectat punts de millora. El més positiu és la ferma voluntat d’implementar les 
recomanacions de millora i corregir els punts febles detectats. El Consell Social 
ha finançat la incorporació d’un tècnic que s’ocupi tant d’impulsar les millores 
recomanades en L’informe final d’Universitat curs 1996-97, com de fer-ne el 
seguiment en col·laboració amb els responsables de les titulacions avaluades. 

PLANS D’ESTUDI 

El Consell Social ha participat activament amb la Comissió de Revisió dels 
Plans d’Estudi incorporant persones expertes en la matèria analitzada. 

DIVULGACIÓ DE LA UdG 

El Consell Social ha contribuït amb persones i mitjans en la divulgació de la 
Universitat a diferents indrets i comunitats. Sobretot als instituts de secundària, 
per informar del que es fa a la Universitat als nois i noies que hi ha d’accedir. El 
Consell ha finançat les campanyes i el material. En els grups de divulgació han 
participat membres del Consell que han dut endavant aquesta tasca. 

El primer any el rector i jo mateix, juntament amb el professor Terricabras, 
vàrem fer un recorregut per diferents poblacions presentant el que era la 
Universitat de Girona, donant a conèixer als estudiants com podien accedir-hi i 
els estudis que s’hi impartien. 

Malgrat aquesta tasca, que considero molt positiva, he de fer una autocrítica al 
Consell: en la tasca d’intentar connectar la Universitat amb la societat, s’han fet 
esforços, s’han esmerçat recursos, però crec que ens hem quedat curts. No 
hem aconseguit tot el que volíem i desitjàvem. El que fa la Universitat i com ho 
fa, encara no ha arribat amb prou intensitat i amplitud. No hem aconseguit que 
la Universitat s’obri a la societat amb la intensitat que desitgem, ni tampoc que 
la societat s’apropi a la Universitat lo suficient com per establir un diàleg de 
col·laboració i participació continuat. 

En el Consell hi són representats els interessos socials: Generalitat, Parlament, 
Patronals, Sindicats, Cambra de Comerç, Ens territorials, Col·legis 



Professionals, Institut d’Estudis Catalans, i els membres de la comunitat 
universitària, des del rector, secretari general, gerent, vicerectors, professors, 
cap de Departament, director d’Institut de Recerca, degans, estudiants i PAS. 

Aquests representants haurien de fer arribar als seus col·lectius respectius els 
assumptes que es discuteixen i s’aproven, o no, en el Consell Social. No dubto 
que ho fan, però pensem que són gent molt enfeinada i és possible que 
aquesta comunicació no arribi ni a la societat, ni a la Comunitat Universitària, 
amb la intensitat i la fluïdesa que requeriria. Aquesta és una assignatura 
pendent que el proper Consell Social haurà d’afrontar. 

ACTIVITATS CONJUNTES AMB ELS ALTRES CONSELLS CATALANS 

Per tal de seguir amb coherència la política universitària en el conjunt del 
sistema universitari català, periòdicament i de manera rotativa, ens hem anat 
trobant els presidents dels 7 consells socials que hi ha a Catalunya. Han estat 
sessions de treball, destinades a la reflexió sobre els aspectes d’interès més 
puntual pel que fa a la universitat. 

JORNADES DE TREBALL 

Els Consells Socials organitzem conjuntament una jornada de treball cada any, 
on mitjançant la presentació d’unes ponències per persones expertes, es debat 
i estudia amb els membres convidats, el tema escollit d’entre els que es 
consideren de més interès i rellevància ( fins i tot polèmics en ocasions). 

Fins al dia d’avui han estat 5 jornades amb els següents títols: 

1994- La Llei de Mecenatge 

1995- La Gestió Econòmica a les Universitats 

1996- La Qualitat a la Universitat: del Pensament a l’Acció 

1997-La Percepció Social de la Universitat: Evolució, Situació Actual i 
Mecanismes d’Incidència 

1998- Preveure el Futur 

Previst 1999- La Inserció Laboral dels Titulats 

POLÍTICA DEL CONSELL SOCIAL 

El Consell Social, impulsat per aquest president, ha optat per una política de 
treball colze a colze amb el rector i el seu equip de govern. Creiem que la 
Universitat de Girona encara està en període de consolidació i aquesta etapa 
sempre és difícil. Per tant, el treball en equip, discutint, discrepant i 
consensuant ha estat l’eix de la política d’aquest Consell. Opino que encara 
resten com a mínim quatre o cinc anys per a finalitzar aquesta etapa de 
consolidació. 



El campus i tots els seus serveis, la definició clara dels estudis que hagin de 
ser la columna vertebral de la nostra Universitat, el cercar l’excel·lència en la 
millora permanent, són tasques que mai s’acaben però, els propers cinc anys 
seran decisius per poder dir que tenim una molt bona Universitat. 

En aquesta etapa caldrà treballar molt a fons, amb esperit constructiu. Tota la 
Comunitat Universitària que vosaltres representeu, el rector que surti elegit en 
les properes eleccions amb el seu equip de govern i el Consell Social, hauran 
de multiplicar els seus esforços per contribuir eficaçment en aquesta tasca. El 
Consell Social haurà de multiplicar la seva dedicació per complir amb les 
responsabilitats que li encomana la nova llei que regula els consells socials i 
que tots els claustrals ja coneixeu perquè se us ha fet arribar amb la 
documentació que heu rebut. 

NOVA LLEI I FUTUR CONSELL SOCIAL 

Vull fer esment a aquesta nova llei que regula la composició i funcions dels 
consells socials: 

Segons l’antiga llei, aquest Consell Social havia d’haver renovat o ratificat la 
meitat dels membres representants dels interessos socials ja el passat mes de 
setembre. Fins i tot es va sortejar quins havien de ser els membres que 
participessin en aquesta renovació . 

La nova llei va paralitzar aquesta renovació parcial i va prorrogar el mandat 
dels actuals consellers fins a la constitució del nou Consell Social. La 
composició que n’estipula la llei no varia substancialment. El nombre de 
membres passa de ser 30 a ser 25, però la representació dels interessos 
socials és pràcticament la mateixa, proporcional a la reducció practicada. 

Pel que fa a les funcions, segueixen com a bàsiques el control econòmic i el del 
rendiment i la qualitat. El canvi radica en la forma d’exercir-les i les 
responsabilitats que s’atribueixen al Consell. Voldria remarcar algunes de les 
qüestions que realment són un canvi o s’han ampliat amb l’aprovació de la 
nova llei: 

L’apartat c) de l’article 8, diu "Contribuir, i participar-hi, en la supervisió i 
l’avaluació del rendiment, de la qualitat i de la viabilitat econòmica i social de la 
Universitat, especialment pel que fa a la docència, la recerca i la gestió. 

L’apartat d) del mateix article diu que s’ha de potenciar la participació dels 
professionals i dels diferents sectors socials i productius en l’elaboració i la 
reforma del contingut dels plans d’estudis. 

Quant a l’economia: que el Consell haurà d’establir els criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost de la Universitat, a més de la seva aprovació, 
seguiment i auditoria. Així mateix, li encomana vetllar pel patrimoni de la 
Universitat i autoritzar el rector a adoptar els acords d’adquisició i de disposició 
de béns immobles. 



Pel que fa a la comunitat universitària: que el Consell haurà d’aprovar la 
plantilla i la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. Així 
com emetre un informe del nomenament i del cessament del gerent i del síndic 
i aprovar els seus respectius contractes. També hi han d’altres qüestions, totes 
molt importants, que ja les coneixeu. 

Vull fer una observació, i és que amb aquesta nova llei, més que mai, el 
Consell Social i la Junta de Govern hauran de treballar amb una estreta 
col·laboració i una gran capacitat d’entesa. El contrari voldria dir tenir dins la 
Universitat dos òrgans de govern paral·lels i amb competències que podrien fer 
inviable la bona marxa de la Universitat. En canvi, treballant en col·laboració, 
crec que les noves tasques del Consell Social, que eixamplen la participació de 
la societat en el govern de la Universitat, poden enfortir i millorar tant la gestió 
universitària com la participació ciutadana. 

Precisament, quant a la participació de la societat en el Consell, el punt 6 de 
l’article 12, preveu la creació de comissions assessores amb la participació de 
les persones, les entitats o les institucions que per llurs competències o 
experiència puguin contribuir a complir millor les funcions que aquest òrgan de 
govern de la Universitat té encomanades. Aquest és un punt bàsic on el 
Consell Social pot corregir el que he dit abans d"assignatura pendent", obrir la 
Universitat a diferents col·lectius que, juntament amb membres de la comunitat 
universitària que no formin part del Consell, puguin estudiar, donar 
suggeriments, orientar, aconsellar, sobre què ha de fer la Universitat per 
complir el seu principal objectiu que és oferir el més alt servei que es pot donar 
a la societat: la formació de la joventut. 

Encara no han estat nomenats els membres del nou Consell Social, ja que els 
ens socials han de designar els seus representants. Aquest seran nomenats 
pel Govern de la Generalitat i publicaran els nomenaments al DOGC. D’entre 
aquests membres n’ha de sortir el president. No és segur, ni fins i tot probable, 
que aquest president segueixi en el càrrec. En principi estava previst que no fos 
així, però en aquests moments és millor esperar i veure quina serà la decisió 
final. 

Malgrat aquesta incertesa, sí que vull dir a aquest Claustre que: sigui qui sigui 
el president i siguin quins siguin els membres del Consell tenen davant seu una 
tasca difícil, dura, però molt engrescadora. Els propers 5 anys, ho he dit abans, 
són decisius per a la nostra Universitat. Per assolir les fites que la UdG, té 
previstes, no hi ha dubte que el Consell Social haurà de jugar un paper 
determinant, promovent formes molt participatives de tota la comunitat 
universitària i de tota la societat en general. El Consell Social ha de ser 
l’impulsor per tal que la nostra Universitat s’integri totalment en tots els 
estaments socials i que la societat sigui molt participativa en el projecte 
universitari, que senti molt seva la UdG. 

Faig una referència especial als estudiants, principals artífex del projecte, 
receptors i beneficiaris del que es faci bé, i patidors i víctimes del que es faci 
malament: us recomano que sigueu molt conscients del que us jugueu en el fet 
que el projecte surti bé. Per tot això us vull demanar una cosa: sigueu molt 



participatius, positivament participatius. L’altre dia, durant una trobada amb un 
grup d’estudiants, em deien: " és que nosaltres volem una Universitat pública i 
de qualitat ", jo els vaig contestar: " jo també ". 

Aquest és el meu projecte i penso que també és el de tothom que estima la 
Universitat. Crec que en aquesta sala no hi ha una sola persona que no vulgui 
això i opino que amb aquest convenciment i amb l’esforç de tothom, ho 
aconseguirem. Amb això tindrem una Universitat pública de qualitat, però dins 
d’aquest model hem d’aconseguir, a més, que la Universitat de Girona sigui la 
millor. 

  

Jaume Casademont i Perafita 

Girona, 26 de març de 1999 

 


