
 
Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols 

Presidenta  del Consell Social  



QUE ÉS EL CONSELL  SOCIAL   

És l’òrgan de govern col·legiat d'àmbit general mitjançant el qual la 

societat participa en la Universitat i que té cura de la 

coresponsabilitat entre els poders públics, la universitat i la 

societat per aconseguir la màxima qualitat i eficàcia en la prestació 

dels serveis  universitaris, d'acord amb les funcions que li atribueixen la 

LUC (Llei 1/2003, de 19 de febrer), la LOMLOU (Llei orgànica de 

modificació per la Llei orgànica d’universitats  4/2008, de 12 d’abril), i 

els Estatuts de la pròpia Universitat (UdG) 

 



Representants de la societat catalana 
 
Presidenta    Rosa Núria Aleixandre Cerarols 
   Govern de la Generalitat   Ricard Meléndez Gil (vicepresident) 
     Joaquim Morera Salis 
   Parlament de Catalunya   Agustí Codina Negre 
     Manuel Ibarz Casadevall 
   Organitzacions sindicals (UGT)  Núria Rocadembosch Pujolar 
   Organitzacions empresarials (FOEG)          Joan Curós Santaeuràlia* 

   Ens locals (Ajuntament, Diputació)  Josep Arnau Figuerola* 

   Antics alumnes       Josep Pujades Sánchez 
 
Membres nats 
   Rector     Sergi Bonet Marull 
   Secretari general    Jordi Ferrer Beltran 
   Gerent     Fàtima Calvo Rojas 
  
Representants del Consell de Govern 
   Representant del PDI                Mª Mercè Darnaculleta Gardella* 

   Representant dels estudiants  Ivan Herrero García* 

   Representant del PAS   Salvador Salanova Fortmann*  
  
Secretària tècnica   Maria Pilar Planas de Farnés i Clos 

             COMPOSICIÓ 2016  



Convidats permanents al Ple 
 
Síndic de la UdG                                     Joan Manel del Pozo Álvarez  
 
President del Patronat de l’EPS                                   Jaume Juher  Iglesias 
 
Representant de les organitzacions empresarials  PIMEC     Jaume Guardia Jordà 
 
Representant de les organitzacions sindicals CCOO               Bartomeu Compte 
            
Representant de la Cambra de Comerç                                  Jaume Fàbrega  Vilà 
 

 

* CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL 2015-2016 

- El Sr. Josep Arnau, substitueix a la Sra. Zoila Riera 

- El Sr. Joan Curós, substitueix al Sr. Alexandre Juanola 

- El Sr. Salvador Salanova, substitueix la Sra. Marta Viltró 

-    El Sr. Ivan Herrero, substitueix al Sr. Ferran Coll 
 

         COMPOSICIÓ  



 El Consell Social s'organitza en: 

 1. El Ple 

 2. La Comissió Permanent 

 3. La Comissió Econòmica i altres 

 4. El president/a 

 5. El vicepresident/a 

 6. El secretari/a 
 
 
Les comissions estan formades per 5 o 6 membres: 
 

- 3 de la societat catalana i 2 del Consell de Govern de la UdG 
- 4 de la societat catalana i 2 del Consell de Govern de la UdG 

 

         ORGANITZACIÓ   



Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni:  
  President:  Ricard Meléndez Gil 
    Rosa Núria Aleixandre Cerarols 
    Agustí Codina Negre 
    M. Mercè Darnaculleta Gardella 
    Fàtima Calvo Rojas         
    Convidats: Joan Manel del Pozo Alvarez 
        Jaume Juher Iglesias 
                                                                                                                                                                                                          
Comissió de Comunitat Universitària:  
  President:  Josep Arnau Figuerola 
    Joaquim Morera Salis 
    Núria Rocadembosch Pujolar 
    Josep Pujades Sánchez 
    Salvador Salanova Fortmann 
    Fàtima Calvo Rojas        
    Convidat: Joan Manel del Pozo Alvarez 
              
Comissió de Programació i Gestió:  
  President:  Agustí Codina Negre 
    Josep Arnau Figuerola 
    Joan Curós Santaeuràlia 
    Ivan Herrero Garcia 
    Jordi Ferrer Beltran      
                       Convidat: Joan Manel del Pozo Alvarez 
 

   COMISSIONS 



En l’àrea ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL  

 Aprovar el pressupost de la Universitat i participar en la determinació dels 

criteris bàsics per a la seva elaboració 

 Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la 

liquidació del pressupost 

  Autoritzar al rector a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns 

immobles 

  Autoritzar la contractació de despeses pluriennals 

  Supervisar totes les activitats de caràcter econòmic 

  Ésser informat dels contractes i convenis que comporten despeses 

  Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la Universitat presenti 

al departament competent en matèria d’universitats 

 Aprovar els preus dels ensenyaments propis, dels cursos d’especialització i dels 

serveis 

 Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració 
 

                   FUNCIONS   



En la PROGRAMACIÓ I GESTIÓ  

 Informar amb caràcter previ a l’aprovació pel Consell de Govern: 

• La creació, modificació o supressió d’ensenyaments universitaris oficials, dels 

instituts universitaris de recerca i facultats i escoles 

• L’adscripció i desadscripció de centres adscrits 

 Aprovar la creació, modificació o supressió dels programes de doctorat 

 Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat 

econòmica i social de la Universitat en col·laboració amb l’AQU de Catalunya 

 Aprovar la constitució, modificació i extinció d’entitats jurídiques per a la 

promoció i el desenvolupament de les finalitats de la Universitat i aprovar la participació de 

la Universitat en altres entitats. 

 Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries 

 Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials 

representatives 

 

 

 
 
 
 

             FUNCIONS   



 

En relació amb la COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

 Aprovar el nomenament del gerent* i del síndic* 

 Aprovar la relació de llocs de treball  

 Retribucions addicionals per mèrits de recerca, docència i gestió 

 Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral 

 Aprovar les normes de permanència 
 
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ de la Societat en les activitats de la Universitat 

 Amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i titulats de la 

Universitat i facilitar-ne l’accés al món del treball 

Estimular la inversió en recerca de les empreses 

Fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn:  

cultural, professional, econòmic, social i territorialment 

 

* A proposta del rector 

 

 
 
 
 

             FUNCIONS 



 PRESSUPOST 2016 

 2015; 
344.493,00 

 2016; 
348.889,11 

Pressupost 2015

Pressupost 2016



Universitat de Girona (UdG) 

- Consell de Govern 

- Comissió delegada de Recerca i Transferència 

- Comissió de Qualitat 

- Comissió d’Avaluació Spin-offs i Star-ups 

- Junta i Patronat del Parc Científic i Tecnològic – vicepresidència 

- Patronat de l’Escola Politècnica Superior 

- Fundació Privada UdG. Universitat i Futur 

- Fundació UdG: Innovació i Formació 

Organitzacions externes 

- Conferència i Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) 

- Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 

(ACUP)  

- Consell direcció de l’Agència per a la qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (AQU) 

 LA PRESIDENTA ÉS MEMBRE:  



      El MEMBRES DEL CONSELL 
SÓN MEMBRES DE: 

ARTICIPA A LES REUNIONS DE:   
COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN 
 

 Comissió delegada de personal 

 Comissió delegada de docència i estudiants 

 Comissió assessora d’economia i infraestructures 

 Comissió de comunicació 

 Comissió del jurat de selecció de becaris 

 Comissió de programació d’estudis 

 



 
 
PLENÀRIS: 
• 7 (2015) 
• 8 (2016) 
 
COMISSIONS D’ECONOMIA, PRESSUPOST I PATRIMONI: 
• 8 (2015) 
• 3 (2016) 
 

 
 COMISSIONS DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA:  
• 3 (2015) 
• 4 (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Reunions a Plens i Comissions 



- Patronat de l’EPS (Contractació promotor) 

- Associació Catalana d’universitats públiques (ACUP)  

- Conferència de Consejos Sociales (estatal) 

- Parc Científic i Tecnològic 

- Agència per a la qualitat universitària de Catalunya (AQU) 

- Fundació Prudenci Bertrana 

- Premis Treballs de Recerca d’estudiants de Batxillerat:  

         -   ERAM 

- EUSES 

- Ajuntament de Girona 

- COAC 

- Direcció General Joventut 

- Patronat Escola Politècnica 
 

CONVENIS  en vigència 



OBJECTIUS 
PER LLEI 

        Com empresa pública 

  Excel·lència  

  Eficiència  

 Transparència 

         Com Universitat pública 

 Excel·lència  

 Docència i recerca 

 Eficiència  

 Econòmica  

 Docent 

 Transferència de coneixement 

 Científic – Tecnològic – Humanístic 



 Potenciar la transferència 
Envers a la empresa 

 Empresa – Universitat    /  Universitat - Empresa 
Envers als docents 

 Transferència de coneixement 
Envers als investigadors 

 Reconeixement de la transferència en el currículum 
Potenciar la imatge corporativa 

Interna 
 Envers l’alumnat, els docents i el PAS 

 Externa 
 Envers la societat 
 Envers l’entorn d’ex-alumnes 

 
Augment de la participació de la societat 

Augment de la representació en el Consell  Social amb veu i vot 
 

Augment de l’equitat en la carrera professional (igualtat) 
Canvis en el currículum per maternitat  

    

OBJECTIUS del Consell Social 



 EXCEL·LÈNCIA 
 Ajuts al personal docent i investigador 

 Beques Botet i Sisó 

 Beques a l’excel·lència universitària per a màsters 

 Beques de transferència i innovació (BTI) 

 Premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 

 

 

IMATGE CORPORATIVA 
  Colla Castellera els Xoriguers 

  Càtedra Ferrater Mora, per a la commemoració del 25è aniversari de la mort de Josep 

Ferrater Mora 

  Fase local de l’Olimpíada d’Economia 

  Projecte “Girona amb molta química” 

  Projecte “Experimentando ciencia”  

 
 

      AJUTS CONCEDITS 



Institucionals  
 Conseller del Departament d’Empresa i Coneixement 

 Secretari General d’Empresa i Coneixement 

 Secretari d’Universitats i Recerca *                                                                       *habituals 

 Director General d’Universitats* 

 Director General de Recerca* 

 Delegacions Territorials del Govern de la Generalitat a Girona: 

 Delegat territorial del Govern 

 Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament 

 Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement 

 Director dels Serveis Territorials de Salut 

 Directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Família 

 Director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat 

 Director dels Serveis Territorials d’Interior 

 Directora dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 

 Coordinadora Territorial de Joventut  

Locals:  
 President de la Diputació de Girona 

 Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona 

 

    TROBADES EXTERIORS 



• Inauguració de curs de les Facultats, Escoles i Càtedres de la UdG 

• Graduació de les Facultats i Escoles 

• Constitució del Consell Assessor extern del Campus UdG-Turisme 

• Entrega dels Premis de First Lego League  

• Tancament del 40è aniversari del Patronat Politècnica i l’EPS 

• Constitució del Consell Assessor del Campus d’Aigua 

• Acte de proclamació del premiat FPdGi Empresa 2015 

• Presentació Campus e.MTA 

• Jornada: L'opinió dels ocupadors sobre els universitaris: resultats i reptes 

• Acte commemoratiu Manel Xifra Boada  

• Seminari de competitivitat territorial i universitats 

• Encuentro anual de la Red de Cátedras Santander de RS  

• Inauguració de l’edifici CENTA (AIRBORNE) 

• Cloenda commemoració del centenari de creació de les escoles normals de mestres 

• Seminari internacional “Innovació per a la competitivitat territorial 

• Jornada Advance Pymes 

• Cloenda de curs de l’Aula Sènior  

ACTES 



  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

• 2ª Edició NET-LUNCH 

• Seminari de reflexió estratègica al Monestir de Sant Daniel  

• Acte commemoració dels 25 anys mort Ferrater Mora 

• Jornada de Commemoració del Xè aniversari de la Comissió Dona i Ciència del CIC  

• Acte fons documental del Dr. Josep M. Nadal 

• Jornada de l’AQU Catalunya sobre "L'impacte de la crisi entre els universitaris“ 

• Fòrum Industrial 

• Premis Fundació Prudenci Bertrana 

• Acte lliurament premis Fase local Olimpíada Economia 2016_FCE 

• Cloenda ISSE2016 

• Inauguració de curs de l’Associació Seguim fent UdG  

• Acte d'inauguració del X Simposi: Llengua, educació i immigració  

• Celebració de l’Aniversari de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar 

• Acte de lliurament dels Premis a Treballs de Recerca 

• 7ª Mostra d'Emprenedors de Girona  

• Inauguració del curs acadèmic 2016-2017 del Sistema Universitari Català (BCN). 

• Inauguració del curs acadèmic  2016-2017 de la  UdG 

• Honoris Causa Dr. Peter J. Balsells  

ACTES 



PROPOSTES 2017 
 
Potenciar la imatge corporativa 

Externa 
 Envers la societat   
 Envers l’entorn d’ex-alumnes: Projectes UdG professional i 
UdG Alumni 

 
 
Revisió Beques i Ajuts 
  Beques  
  Beques salari 
 
 
Potenciar la transferència 

Envers a la empresa 
 Universitat - Empresa (creació d’un call-center ) 
 Empresa – Universitat (un sol referent per empresa) 

Envers als docents /investigadors 
 Transferència de coneixement .......Ajuts a projectes 
 Donant-los a conèixer a les empreses (Campus etc.) 

Reconeixement de la transferència en el currículum 
Amb propostes al departament empresa / universitat 

 
  



PROPOSTES 2017 

 
 

Augment de la participació de la societat en els òrgans de la universitat 
 Augment de la representació en el consell  amb veu i vot  

 Propostes al departament i als nostres representants 
polítics 

 
Augment de l’equitat en la carrera professional (igualtat) 

 Canvis en el currículum per maternitat  (recerca i docència)  
Propostes al departament i als nostres representants polítics 

 
Col·laborar programa RIS3cat 

 Universitat –Empresa – Territori  



MOLTES GRÀCIES 
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