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* la presentació de l’informe de gestió del president del Consell Social davant del Claustre s’incorporarà al document amb posterioritat a la sessió.
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Canvis en la composició
El dia 19 de juliol de 2010 pren possessió el senyor Josep Miquel Delgado i Padrosa
en representació del Parlament, en substitució del senyor Joan Carles Girauta i
Vidal.
El dia 23 de desembre de 2010, pren possessió el senyor Daniel Varona i Gómez,
en representació del personal docent i investigador, en substitució del senyor Jordi
Ribot i Igualada.
El dia 22 de febrer de 2011, pren possessió el senyor Santiago Cots i Serrano, en
representació del personal d’administració i serveis, en substitució de la senyora
Marta Viltró i Romo.
El dia 1 de març de 2011, pren possessió la senyora Eva Miquel i Cos, en representació
dels estudiants, en substitució del senyor Guillem Brull i Riba.
El dia 14 de febrer de 2012, pren possessió el senyor Enric Guillen i Famada, en
representació dels estudiants, en substitució de la senyora Eva Miquel i Cos.
El dia 22 de març de 2012, pren possessió la senyora Zoila Riera i Ben, en
representació dels ens locals, en substitució del senyor Manel Serra i Pardàs.
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Composició
del Consell
Social

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
Josep Miquel Delgado i Padrosa
Jaume Viladecans i Bombardó
Organitzacions sindicals
Dolors Bassa i Coll
Organitzacions empresarials
Alexandre Juanola i Ribera
Ens locals
Zoila Riera i Ben
Antic alumne
Josep Pujades i Sànchez
Membres nats
Rectora
Secretari general
Gerent
Representants del Consell de Govern
Representant del PDI
Representant dels estudiants
Representant del PAS

Anna Maria Geli de Ciurana
Carles Abellà i Ametller
Josep Maria Gómez i Pallarès

Daniel Varona i Gómez
Enric Guillén i Famada
Santiago Cots i Serrano

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
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Composició de les comissions
Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni
President:
Manuel Serra i Pardàs (fins març 2012)
Jaume Viladecans i Bombardó
Josep Maria Gómez i Pallarès
Secretari:
Comissió de Programació i Gestió
President:

Secretari:
Comissió de Comunitat Universitària
Presidenta:
Dolors Bassa i Coll
Josep Pujades i Sánchez
Santiago Cots i Serrano
Josep Maria Gómez i Pallarès
Secretari:
Comissió Permanent
President:
Anna Maria Geli de Ciurana
Carles Abellà i Ametller
Josep Maria Gómez i Pallarès
Manuel Serra i Pardàs (fins març 2012)
Miquel Matas i Noguera
Pepita Perich i Pujol
Secretari:
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Jaume Rufí i Pagès

Miquel Matas i Noguera
Alexandre Juanola i Ribera
Josep Maria Gómez i Pallarès
Jaume Rufí i Pagès

Pepita Perich i Pujol

Jaume Rufí i Pagès

Albert Bou i Vilanova

Jaume Rufí i Pagès

Representació
a òrgans
i entitats
relacionades

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 Universitària: Dolors Bassa i Coll
Comissió de Jurat de selecció de becaris: Pepita Perich i Pujol
Comissió de Campus: Miquel Matas i Noguera
Comissió d’Avaluació de Spin-off i Start-ups: Miquel Matas i Noguera, Alexandre
Juanola i Ribera
Comissió de Formació Continuada: Pepita Perich i Pujol
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 Comunicació: Jaume Rufí i Pagès
Comissió de Qualitat: Dolors Bassa i Coll, Joaquim Romans i Ramió
Comissió de Programació d’Estudis: Miquel Matas i Noguera, Núria Terés i Bonet
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
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
Junta rectora:
Albert Bou i Vilanova
Miquel Matas i Noguera
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Representant del Consell Social al Patronat de l’Escola Politècnica
Superior de la UdG
Consell executiu:
Miquel Matas i Noguera
Representant 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
Representants del Consell Social a l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP)
Assemblea:
Albert Bou i Vilanova (vicepresident 3r curs 2011-2012)
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Principals
acords

El Ple
Ple núm. 2/10, de 19 de juliol de 2010
S’aprova:
- Sol·licitar l’ingrés del Consell Social de la Universitat de Girona a l’associació Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas.
- Els comptes anuals de l’exercici 2009 que apleguen el balanç, el compte de resultat
economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i la
memòria.
- La supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria i la creació de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, juntament amb la memòria justificativa, als efectes de
l’aprovació de la sol·licitud i la seva tramitació davant el departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya.
- La proposta d’aprovació de la memòria del màster interuniversitari en Catàlisi Homogènia.
- La convocatòria 2010-2011 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI).
- Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes d’especialització propis per al curs 2010-2011 (2a convocatòria)
- La convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar les
places del Consell d’Estudiants per al curs 2010-2011.
- La reducció del 5% en l’import de la retribució dels membres del Consell Social per
assistència a les reunions del Ple i les comissions del Consell Social, i a les reunions en
què es participi en representació d’aquest òrgan, i la reducció del 5% en l’import de la
indemnització del president del Consell Social.

Ple núm. 3/10, de 18 d’octubre de 2010
S’aprova:
- Informar favorablement el Consell de Govern de la creació de les empreses de base
tecnològica procedents de la recerca de la Universitat de Girona Newronia i El Primer
Banc de Cents, d’acord amb les condicions i contraprestacions que estableixi la Universitat de Girona.
- Els preus per crèdit per a la matrícula en màsters oficials del curs 2010-2011 i ajustar
els termes de la proposta al text definitiu del decret de la Generalitat de Catalunya pel
qual es fixaran els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2009-2010.
- La creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, juntament amb la memòria justificativa, als efectes de l’aprovació de la sol·licitud i la seva tramitació davant
el Departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya.
- La proposta de modificació d’Estatuts de la Fundació Campus Arnau d’Escala.
- La proposta de modificació dels Estatuts del Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME).
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.
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- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei de manteniment dels
equips de comunicacions de la Universitat de Girona.
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la prestació del servei d’assessorament en temes fiscals i comptables de la Universitat de Girona.
- Destinar finançament a càrrec dels romanents que hagi incorporat el Consell Social
durant l’exercici de 2010 a l’arranjament de la façana i a l’equipament per a l’atenuació
acústica de la sala de plens de la seu del Consell Social.

Ple núm. 4/10, de 23 de desembre de 2010
S’aprova:
- Designar el doctor Daniel Varona Gómez com a representant del personal docent i
investigador al Consell Social al Consell Social.
- Les modificacions de les memòries de les titulacions de grau que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per a ser implantades en el curs 2011-2012, de Ciències Polítiques i
de l’Administració, Infermeria, Medicina, Publicitat i Relacions Públiques i Turisme.
- La modificació de la memòria del Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica (MECHMOD) que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per ser implantades en el curs 2011-2012.
- Les memòries de les titulacions de màster que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per
ser implantades en el curs 2011-2012, del Màsters in Planning & Policies for Cities Environment and Landscape (PPCEL) i del Màsters in Computer Vision and Robotics (VICOT).
- Modificar la relació de llocs de treball com a conseqüència de la supressió de l’Escola
de Postgrau, la creació de l’Escola de Doctorat i la constitució de la Unitat Tècnica de
Màsters, dins del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.
- La convocatòria de beques de recerca UdG 2011.
- Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de docència.
- Autorització per formalitzar l’escriptura pública a favor de la UdG de cessió dels drets
de superficie per a la construcció de la Facultat de Turisme i l’ampliació de l’aulari al
Campus de Montilvi.
- El pressupost de l’exercici 2011 del Consell Social de la Universitat de Girona.
- La convocatòria d’ajuts 2011 del Consell Social de la UdG.
- El 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 per establir un marc general
de col·laboració i per realitzar i finançar la quarta edició de l’enquesta d’inserció dels
graduats en el món laboral.

Ple núm. 1/11, d’1 de març de 2011
S’aprova:
- Designar la senyora Eva Miquel i Cos com a representant dels estudiants al Consell Social.
- Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2011 de la UdG.
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- El pressupost per a l’any 2011 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de
95.460.427,00 euros, en ingressos i despeses.
- L’adscripció de l’Escola Universitària Audiovisuals i Multimèdia (ERAM) a la Universitat
de Girona, juntament amb la memòria justificativa de l’annex, als efectes de l’aprovació de la sol·licitud i la seva tramitació davant el Departament competent en matèria
d’universitats de la Generalitat de Catalunya.
- La modificació de la memòria del Grau en Audiovisual i Multimèdia.
- La memòria del Grau en Gestió Hotelera i Turisme.

Ple núm. 2/11, de 28 de juliol de 2011
S’aprova:
- Designar la Sra. Pepita Perich i Pujol com a membre del Patronat de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
- Designar la Sra. Pepita Perich i Pujol com a representant del Consell Social a la Comissió de Formació Continuada de la Universitat de Girona, en substitució del Sr. Jaume
Viladecans i Bombardó.
- Els comptes anuals de l’exercici 2010 que apleguen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i la memòria.
- La liquidació del pressupost del Consell Social per a l’exercici de 2010.
- Aplicar una reducció del 20 % (98.840 €) al pressupost del Consell Social per a l’exercici de 2011.
- La convocatòria 2011-2012 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI).
- La modificació de l’aplicació del cànon a les activitats d’R+D.
- La normativa per l’adscripció, autorització d’ensenyaments i la supervisió i tutela de
l’activitat dels centres d’ensenyament superior adscrits a la Universitat de Girona i el
conveni tipus d’adscripció.
- Autoritzar la participació de la Universitat de Girona a l’associació “Barcelona Campus,
Clúster d’Educació Superior”, d’acord amb l’esborrany dels Estatuts.
- La participació en la “Fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual” CSEV,
d’acord amb els Estatuts.
- Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i Diplomes d’Especialització propis per al curs 2011-2012 (2a convocatòria).

Ple núm. 3/11, de 14 de novembre de 2011
S’aprova:
- L’ajornament de les devolucions de les bestretes remborsables del Ministeri de Ciència
i Innovació, corresponents a les ajudes a parcs de l’any 2011.
- Elevar al Consell de Govern la proposta d’aprovació de la remissió simultània al Consejo de Universidades i al Departament d’Economia i Coneixement de les memòries
del Grau en Arts Escèniques, Grau en Màrqueting i Grau en Nutrició i Dietètica, per
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tal que puguin ser implementades durant el curs 2012-2013.
- Elevar al Consell de Govern la proposta d’aprovació de les memòries del Màster en
Enginyeria del Disseny, Màster en Arquitectura, Màster Tecnologia i Gestió en Edificació
i Màster en Enginyeria Industrial. Condicionar la proposta de programació d’aquests
mateixos màsters, i per tant també l’enviament de les memòries a verificar al Consejo
de Universidades, als acords sobre programació de màsters que s’hauran de prendre
per al curs 2013-2014.

Ple núm. 4/11, de 23 de desembre de 2011
S’aprova:
- La Planificació Econòmica Plurianual de la UdG per al període 2011-2014 (PEP UdG
2011-14).
- Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 2012 de la UdG.
- El pressupost del Consell Social de la UdG per a l’exercici de 2012.
- La contractació d’una pòlissa de tresoreria per cobrir els possibles fluxos negatius de
tresoreria de l’exercici 2012.
- Les retribucions addicionals per mèrits de gestió, corresponents a la convocatòria 2011.
- Les retribucions addicionals per mèrits de docència per al personal docent i investigador funcionari i laboral, corresponents a la convocatòria 2010.
- La convocatòria de beques de recerca UdG 2012.
- Les tarifes pels serveis que presti el CESCA a la Universitat de Girona.

Ple núm. 1/12, de 14 de febrer de 2012
S’aprova:
- Informar favorablement al Consell de Govern, la modificació de les memòries dels
Màsters Universitaris en Dret de Danys, Mecànica de Materials i Estructures, Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, i Informàtica i Automàtica
que la UdG remetrà a verificació (AQU) per a ser implantades (DIUIE) en el curs
2012-2013.
- Informar favorablement al Consell de Govern la proposta d’aprovació per remetre a
verificació (AQU) per a ser implantada en el curs 2012-2013, la memòria del Màster
universitari d’accés a la professió d’Advocat.
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la
convocatòria 2010.

Ple núm. 2/12, de 27 d’abril de 2012
S’aprova:
- Informar favorablement i elevar al Consell de Govern la proposta d’aprovació de la
remissió simultània al Consejo de Universidades i al Departament d’Economia i Co-15-

neixement de les memòries modificades dels graus en Biologia, Biotecnologia, Ciències
Ambientals i Química, per tal que puguin ser implementades durant el curs 2012-2013.
- El pressupost per a l’any 2012 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat
de 83.973.692,00 euros, en ingressos i despeses.
- Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya: La candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col·
lectiu, a la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani.
- La proposta de normativa de permanència per als estudis de màster universitari.
- L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2011.
- Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes d’especialització propis per al curs 2012-2013 (1a convocatòria).
- Els preus dels cursos del Study Abroad per a l’estiu 2012.
- La pròrroga de la cessió temporal de l’herbari Isern per a la seva conservació, i de designació d’administrador dels béns donats en la persona del Dr. Lluís Vilar Sais, propietat
de l’Institut Vicens Vives de Girona, per un termini de 5 anys més afegits al termini inicial.
- La contractació del servei de manteniment de les instal·lacions centralitzades i individuals de climatització, ubicats als edificis de la UdG.
- La proposta d’acord d’autorització a la rectora per a la constitució d’un dret de superfície en favor de la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
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Les comissions
Comissió d’economia, pressupost i patrimoni
EPP 3/10, de 28 de maig de 2010
S’aprova:
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei de manteniment dels
aparells elevadors ubicats als edificis de la Universitat de Girona.
EPP 4/10, de 9 de juliol de 2010
S’aprova:
- Autoritzar la rectora per a la signatura dels acords, dels contractes o de les escriptures
necessaris per formalitzar un préstec participatiu de la UdG a l’empresa UdG Iniciatives, SL.
- Autoritzar la rectora per a la signatura dels convenis dels acords i de les escriptures
necessaris per formalitzar la dació en pagament a favor de la UdG d’una part de la
propietat de l’edifici Jaume Casademont, ubicat al PCiT de la UdG.
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei d’assistència tècnica per
a la gestió i redacció de la documentació necessària per a la construcció del nou campus de ciències de la salut de la Universitat de Girona.
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei de manteniment dels
centres de distribució i transformació d’energia elèctrica de MT/BT i de les línies de
distribució de MT de la Universitat de Girona.
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, de l’obra d’acabats de la rehabilitació de l’edifici del carrer dels Alemanys, núm. 14 i comunicació amb l’edifici de Les
Àligues, de la Universitat de Girona.
- Transferir a diferents vicerectorats de la Universitat un total de 37.426 €, a càrrec de
romanents que hagi incorporat el Consell Social durant l’exercici de 2010, per fer front
a l’enfortiment i consolidació de l’associació d’exestudiants, al foment de la participació dels estudiants de la UdG, al projecte Pis amic i a l’eBOU.
- Exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais.
EPP 5/10, de 5 d’octubre de 2010
S’aprova:
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del subministrament d’energia
elèctrica als diversos edificis de la Universitat de Girona.
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EPP 1/11, d’11 de febrer de 2011
S’aprova:
- Arrendar a partir de gener del 2011, i amb una durada de 5 anys els 6 locals i les 20
places d’aparcament dels immobles situats al C/ Castell de Peralada 14, 16 i 18, de Girona, que són propietat de la FUdGiF, per a situar-hi serveis universitaris.
EPP 2/11, d’1 d’abril de 2011
S’aprova:
- Concedir i desestimar els ajuts de la convocatòria 2011 del Consell Social de la UdG.
- Donar suport al Projecte UdGital.edu mitjançant un ajut i al Tercer Congrés Internacional Univest 11 «L’autogestió de l’aprenentatge».
- Els preus dels programes de màsters propis per al curs 2011-2012 (1a convocatòria).
- Els preus dels programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes d’especialització propis per al curs 2011-2012 (1a convocatòria).
EPP 3/11, de 17 de maig de 2011
S’aprova:
- Autoritzar la contractació del subministrament de tres simuladors fisiològics i d’una plataforma web d’aprenentatge, per al laboratori d’habilitats clíniques de la Facultat de Medicina.
EPP 4/11, de 8 de juliol de 2011
S’aprova:
- El preu del programa de màster propi Màster en l’Exercici de l’Advocacia.
- Establir el nivell de preu dels màsters universitaris oficials de la Universitat de Girona
per a la matrícula del curs 2011-2012.
EPP 5/11, de 26 de juliol de 2011
S’aprova:
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització dels serveis de
direcció d’obra per a la rehabilitació de la Capella de la Mare de Déu del Roser de
l’església de Sant Domènec, Universitat de Girona.
EPP 6/11, de 10 d’octubre de 2011
S’aprova:
- La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació dels serveis de comunicacions mòbils de veu i dades de la UdG.
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EPP 7/11, de 5 de desembre de 2011
S’aprova:
- La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la prestació del servei
de manteniment preventiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels edificis
i espais de la UdG.
- La proposta d’autorització de la contractació del subministrament per a l’adquisició
i posada en funcionament d’un espectròmetre de masses per als Serveis Tècnics de
Recerca.
- Exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais.
EPP 1/12, de 9 de març de 2012
S’aprova:
- Transferir a diferents vicerectorats de la universitat un total de 30.628,50€ a càrrec
dels pressupost del Consell Social per al 2012 per fer front a les següents sol·licituds
d’ajuts: First LEGO League (Vicerectorat de Planificació i Qualitat. Import de l’ajut:
5.000 €; Projecte Pis Amic (Vicerectorat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat. Import de
l’ajut 7.628,50 €) i la Catalogació de la biblioteca que el filòsof Raimon Pannikkar va
cedir a la UdG. (Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura: 18.000 €).
- Exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais.
- Restringir la retribució per assistència a reunions als membres del Consell Social representatius de la societat catalana que s’especifiquen en l’article 82 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
- Aplicar una reducció equivalent al 3% en l’import de la retribució d’aquests membres
del Consell Social per assistència a les reunions de Ple i comissions del Consell Social,
i a les reunions en les quals es participi en representació d’aquest òrgan i aplicar una
reducció equivalent al 3% en l’import de la indemnització del president del Con-

sell Social.

EPP 2/12, de 11 de juny de 2012
S’aprova:
- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al subministrament i distribució
de material d’oficina divers, consumibles d’informàtica i papereria més sistema de compra via web per als diferents centres i serveis de la Universitat de Girona.
- Acceptar la donació feta pel Sr. Bartomeu Sigalés Pueyo en favor de la Biblioteca de la
Universitat de Girona de la seva biblioteca personal relacionada amb els estudis d’història de l’educació
- Exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais.
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Comissió de programació i gestió
PG 1/11, d’11 de febrer de 2011
S’aprova:
- Autoritzar la constitució de la Fundació Josep Pallach.
- Autoritzar la participació com a patró a la Fundació Barcelona Media.
- Transferir finançament al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, a càrrec dels romanents
de l’exercici 2010 del Pressupost del Consell Social de la UdG, per fer front a les despeses generades per la ubicació del Consorci de Vivers d’Empreses Territorials de la
Demarcació de Girona a les seves instal·lacions.
PG 2/11, de 10 d’octubre de 2011
S’aprova:
- Autoritzar la participació de la Universitat de Girona a l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pol de Recerca i d’Ensenyament Superior (AECT PRES-PM), d’acord
amb l’esborrany del conveni i els Estatuts.

Comissió de comunitat universitària
CU 1/10, de 12 de maig de 2010
S’aprova:
- La candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol
individual, de la Dra. Sílvia Simon, professora titular adscrita a l’Àrea de Química Física del
Departament de Química, 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.
- L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2009.
CU 2/10, de 13 de juliol de 2010
S’aprova:
- La distribució de les 28 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació per al curs
2010-2011.
CU 1/11, d’1 de març de 2011
S’aprova:
- La proposta de normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UdG.
- El complement de productivitat del personal d’administració i serveis de la Universitat.
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- La modificació del complement específic del nivell 16 del grup C.
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.
- L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2010.
CU 2/11, de 13 de maig de 2011
S’aprova:
- La candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol
individual, del Dr. Emili Besalú Llorà i la candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a
la qualitat docent universitària, a títol col·lectiu, al Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de
Ciències de la Universitat de Girona.
CU 3/11, d’11 de juliol de 2011
S’aprova:
- La distribució de les 27 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació per al curs
2011-2012.
CU 4/11, d’11 de juliol de 2011
S’aprova:
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la
convocatòria 2010 (funcionaris).
- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca al personal docent
i investigador laboral, corresponents a la convocatòria 2011.
- Les bases de la convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la UdG per dotar les places del Consell d’estudiants per al curs 2011-2012.
CU 1/12, de 9 de març de 2012
S’aprova:
- El complement de productivitat per a l’exercici de 2011 així com els criteris per a la
seva assignació.
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Liquidació
2010

		
Pressupost
Despesa
				
CAPÍTOL I
DESPESES DE PERSONAL
109.400,00 €
107.009,64 €
ARTICLE 11
PERSONAL EVENTUAL
89.800,00 €
88.625,14 €
ARTICLE 16
QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A
19.600,00 €
18.384,50 €
CÀRREC OCUPADOR
CAPÍTOL 2
ARTICLE 21
ARTICLE 22

ARTICLE 23

CAPITOL 4

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00. Material oficina
220.01. Premsa, revistes, llibres i altres
222. Comunicacions
224. Primes d’assegurances
226. Promoció. Premis a Treballs Recerca de Batxillerat
226.01. Atencions protocol·làries i representatives
226.02. Projecció. Publicitat i propaganda. Anuncis
227.06. Estudis i treballs tècnics
227.10. Publicacions. Estudis del Consell Social
227.10. Publicació. Memòria
227.99. Altres treballs. Projecció. Temps de flors
227.09. Altres treballs. Reprografia i altres
INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI
230. Dietes
231. Locomoció
233. Altres indemnitzacions
233.01. Assistències Consell Social
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

70.500,00 €
300,00 €

85.439,61 €
0,00 €

2.000,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
200,00 €
25.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €

2.046,55 €
940,70 €
2.084,91 €
232,28 €
43.861,80 €
227,73 €
2.053,20 €
7.124,09 €
0,00 €
1.972,00 €
929,56 €
837,82 €

500,00 €
1.500,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
311.800,00 €

99,10 €
2.273,22 €
11.900,00 €
8.856,65 €
354.373,10 €

ARTICLE 48

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
481.99. Comunitat universitària. Premis Extraordinaris de Titulació
482.99. Comunitat Universitària. Ajuts a projectes institucionals
481.99. Emprenedoria/transferència. Beques Transferència i Innovació
481.99. Emprenedoria/transferència. Transversalis
481.99. Projecció. Projecte Rossinyol
481.99. Promoció. Beques Botet i Sisó
482.99. Emprenedoria/transferència. Consorci Vivers d’Empreses
482.99. Emprenedoria/transferència. Parc Científic I Tecnològic UdG
482.99. Projecció. Publicacions. Engega
482.99. Projecció. Aportació ACUP
482.99. Projecció. Conveni Catalogació Biblioteca del Seminari
482.99. Projecció. Convocatòria d’Ajuts del Consell Social
482.99. Projecció. Fundació UdG: universitat i futur
482.99. Projecció. Quota Patronat EPS
482.99. Projecció. Stand de Fires
482.99. Comunitat Universitària. Congrés Univest
482.99. Projecció. Marató TV3
482.99. Projecció. Conferencia Consejos Sociales

10.000,00 €
0,00 €
65.300,00 €
10.000,00 €
36.000,00 €
15.000,00 €
24.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
12.000,00 €
60.000,00 €
12.000,00 €
1.500,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
0,00 €
0,00 €

9.762,10 €
37.426,00 €
72.800,00 €
10.000,00 €
29.700,00 €
15.000,00 €
24.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
12.000,00 €
60.185,00 €
12.000,00 €
500,00 €
8.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

CAPITOL 6
ARTICLE 62

INVERSIONS REALS
2.500,00 €
INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS
620.03. Arranjament façana muralla Alemanys 16
0,00 €
620.07. Equipament audiovisual sala de plens
0,00 €

28.144,48 €

TOTAL		

494.200,00 €

23.028,00 €
5.116,48 €
574.966,83 €
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CAPÍTOL 1
ARTICLE 11
ARTICLE 16

DESPESES DE PERSONAL		
PERSONAL EVENTUAL		
QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR		

104.900,00 €
85.300,00 €
19.600,00 €

CAPÍTOL 2
ARTICLE 21
ARTICLE 22

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
300,00 €
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		
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
250,00 €
226. Promoció. Premis a Treballs de Recerca Batxillerat
35.200,00 €
226.01. Atencions protocol·làries i representatives
500,00 €
226.02. Projecció. Publicitat i propaganda. Anuncis
2.000,00 €
227.06. Estudis i treballs tècnics.
1.500,00 €
227.06. Estudis i treballs tècnics. Digitalització i enquadernació actes 2006-2010 9.000,00 €
227.09. Fotocòpies i altres productes de reprografia
650,00 €
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 €
INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI		
230. Dietes
500,00 €
231. Locomoció
1.500,00 €
233. Altres indemnitzacions
11.400,00 €
233.01. Assistències Consell Social
10.000,00 €

87.300,00 €
300,00 €
63.600,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

299.500,00 €

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE		
481.99. Comunitat universitària. Premis Extraordinaris de Titulació
10.000,00 €
481.99. Comunitat universitària. Ajuts a projectes institucionals. First Lego League2.000,00 €
481.99. Projecció. Projecte Rossinyol
36.000,00 €
481.99. Promoció. Beques Botet i Sisó
481.99. Emprenedoria/transferència. Beques Transferència i Innovació
481.99. Emprenedoria/transferència. Transversalis
482.99. Comunitat universitària. Enquesta d’inserció laboral (AQU)
482.99. Comunitat universitària. Post Scriptum
482.99. Projecció. Publicacions. Engega
482.99. Projecció. Aportació ACUP
482.99 Projecció. Quota Conferencia de Consejos Sociales
482.99. Projecció. Conveni de Catalogació Biblioteca del Seminari
482.99. Projecció. Convocatòria d’Ajuts del Consell Social
482.99. Projecció. Fundació UdG: Universitat i Futur
482.99. Projecció. Quota Patronat EPS
482.99. Projeccio. Stand de Fires
482.99. Emprenedoria/transferència. Consorci dels Vivers d’Empreses
482.99. Emprenedoria/transferència. Parc Científic i Tecnològic UdG
		
CAPÍTOL 6
INVERSIONS REALS		

299.500,00 €

ARTICLE 23

CAPITOL 4
ARTICLE 48

ARTICLE 62

23.400,00 €

10.000,00 €
54.000,00 €
10.000,00 €
19.000,00 €
3.000,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
60.000,00 €
12.000,00 €
1.500,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
30.000,00 €
2.500,00 €

INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS		

2.500,00 €

TOTAL			

494.200,00 €
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Pressupost
2011

Pressupost
2012

CAPÍTOL 1

DESPESES DE PERSONAL			

ARTICLE 11
ARTICLE 16

PERSONAL EVENTUAL
QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS
A CÀRREC OCUPADOR

CAPÍTOL 2
ARTICLE 21
ARTICLE 22

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
300,00 €300,00 €
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		46.860,00 €
220. Material oficina
2.000,00 €		
220.01. Premsa, revistes, llibres i altres
1.000,00 €		
222. Comunicacions
2.500,00 €		
224. Primes d’assegurances
260,00 €		
226. Promoció. Premis a Treballs de Recerca Batxillerat
30.000,00 €		
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.
1.000,00 €		
227.09. Fotocòpies i altres productes de reprografia
600,00 €		
227.10. Publicacions. Estudis del Consell Social
6.000,00 €		
227.10. Publicacions. Memòria
2.000,00 €		
INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI		23.300,00 €
230. Dietes
400,00 €		
231. Locomoció
1.500,00 €		
233. Altres indemnitzacions
11.400,00 €		
233.01. Assistències Consell Social
10.000,00 €		

70.460,00 €

CAPITOL 4
ARTICLE 48

TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
217.500,00 €
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
10.000,00 €		
481.99. Emprenedoria/transferència. Beques Transferència i Innovació 43.000,00 €		
482.99. Comunitat universitària. Post Scriptum
2.000,00 €		
482.99. Projecció. Publicacions. Engega
20.000,00 €		
482.99. Projecció. Aportació ACUP
6.000,00 €		
482.99. Projecció. Quota Conferencia de Consejos Sociales
3.000,00 €		
482.99. Projecció. Ajuts
36.000,00 €		
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. Parc Científic i Tecnològic UdG 30.000,00 €		

217.500,00 €

CAPÍTOL 6
ARTICLE 62

INVERSIONS REALS			
INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS2.500,00 €

2.500,00 €

ARTICLE 23

104.900,00 €

85.300,00 €
19.600,00 €

TOTAL				

395.360,00 €
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Actuacions envers la comunitat universitària
Participació
- Comissió de Qualitat
Des de setembre de 2010, dos membres rellevants de l’entorn receptor de serveis de
la UdG proposats pel Consell Social –la Sra. Dolors Bassa i Coll i el Sr. Joaquim Romans
i Ramió– participen en aquest òrgan, que vetllarà pel correcte desenvolupament dels
processos de planificació, seguiment, avaluació i millora de la Universitat de Girona,
actuant, entre d’altres, en els àmbits següents:
1. Definició, assessorament, posada en pràctica, actualització i seguiment de la política de
qualitat de la Universitat de Girona, i dels processos implicats, exceptuant, per la seva naturalesa, les funcions pròpies assignades a la Comissió d’Avaluació Universitària (CAU).
2. Avaluació, verificació i acreditació dels processos en què es requereixi.
3. Seguiment i avaluació de la planificació estratègica de les unitats estructurals i de la
seva activitat ordinària, alineada amb la política de qualitat de la Universitat.
- Comissió de Comunicació
El Consell de Govern de la UdG va acordar crear, en la sessió tinguda el setembre de
2010, aquesta comissió que ha d’assessorar sobre tots els temes relacionats amb la
comunicació a la UdG, definir polítiques i objectius, determinar protocols, prioritats i
circuits, assessorar el Servei de Publicacions en les tasques editorials de la Universitat
i vetllar per la qualitat gràfica i estètica de les accions comunicatives i d’imatge corporativa de la UdG. Un representant del Consell Social s’integra a la comissió.
- Grup de treball per al Pla d’eficiència i austeritat de la UdG
Manel Serra i Pardàs, vicepresident del Consell Social i president de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni, ha participat en aquest grup de treball que, en el darrer
trimestre de 2010, va definir les bases d’un pla que tenia com a objectius:
1) Minimitzar l’impacte de la minorització d’ingressos en el pressupost del 2010.
2) Establir les bases per a la pressupostació del 2011 i exercicis següents.
3) Dotar la UdG d’un model econòmic sostenible basat en una gestió més eficient dels
recursos, que propiciés una millora contrastable de la competitivitat externa.
- Comissió de governança
El marc de 2011 La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), va acordar
constituir una Comissió de Governança de les Universitats per tal d’avançar en la creació
d’un model estable de govern dels centres universitaris de Catalunya. El setembre es va
constituir la Comissió amb cinquanta representants dels àmbits universitari, social i polític, entre els que s’hi troba el president del Consell Social de la UdG. Amb la constitució
d’aquesta Comissió, el Govern de la Generalitat vol obrir un procés de reflexió sobre
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Principals
actuacions

el sistema de governança de la universitat catalana que permeti dur a terme reformes
estructurals amb consens i diàleg. La finalitat de la Comissió és aconseguir que la universitat sigui un veritable motor de progrés i tingui el pes que li pertoca en la creació d’ocupació i de coneixement. Per aquest motiu és necessari que, tal com ja s’ha fet en altres
països europeus, es faci una revisió i millora dels sistemes de govern de les universitats.
La Comissió compta amb una Ponència Marc amb l’objectiu de fer propostes precises
que facilitin debat i diàleg entre els diferents estaments. Aquesta Ponència està integrada
per experts i personalitats de prestigi en el món universitari i de la societat civil.
- Seguiment del Pla estratègic 2008-2013 de la UdG
Durant els primers mesos de 2012, el Consell Social ha participat en els treballs de
d’anàlisi, debat i definició de les línies d’actuació prioritàries en el període 2012-2013.
El vicepresident del Consell Social ha presidit la comissió de l’àmbit 1 “Creació i transferència de coneixement” i el secretari ha actuat com a tal en la comissió de l’àmbit
3 “La universitat com a referent social”. A més, el Consell Social ha designat com a
representants els senyors Manel Xifra, Jaume Fàbrega, Bru Pellissa i Pere Padrosa, així
com la senyora Anna Albar, que han participat en els treballs de les comissions dels
diferents àmbits definits pel Pla estratègic.
- Vicepresidència d’ACUP
L’assemblea de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va renovar l’octubre de 2011 la seva junta directiva. La nova junta directiva va quedar formada pel rector de la URV, Francesc Xavier Grau, com a president; per la rectora de la UAB, Anna
Ripoll, com a vicepresidenta; pel rector de la UB, Dídac Ramírez, com a secretari; pel
president del Consell Social de la UPC, Joaquim Boixareu, com a vicepresident segon,
i pel president del Consell Social de la UdG, Albert Bou, com a vicepresident tercer.
- Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas
En coordinació amb els consells socials de les universitats catalanes, el Ple del Consell Social
de la UdG va aprovar, el juliol de 2010, l’ingrés en aquesta associació, que agrupa els consell
socials de les universitats públiques de l’Estat espanyol i que té com a finalitats: donar suport
a aquests òrgans, afavorir l’intercanvi d’experiències, cooperar en les seves iniciatives de relació amb la societat i incrementar la seva presència en tots els àmbits.. El secretari del Consell
Social de la UdG va participar el novembre de 2010 en les Jornadas de los Consejos Sociales
de las Universidades Españolas, organitzades pel Consell Social de la Universitat Politècnica
de València i per la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas, amb el tema “Los Consejos Sociales hacia el reto de la excelencia”.
- Tempus Competence & University of Prishtina
Destacats membres de la Universitat de Pristina, única universitat pública de Kosovo, així
com representants del Ministeri d’Educació i de l’Agència d’Acreditació d’aquell país, es
van reunir a Girona en el marc del projecte europeu Tempus Competence & University
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of Prishtina. L’objectiu d’aquest projecte, en el qual participen també les universitats JA
Joanneum de Graz (Àustria), la d’Alacant i La Sapienza de Roma, és apropar la Universitat
de Pristina a l’espai europeu d’educació superior i a la planificació dels graus i màsters
per competències. La reunió va tenir lloc els dies 15 i 16 d’octubre de 2010 a la seu del
Consell Social i va aplegar més d’una vintena de representants de les institucions implicades. El president del Consell Social va participar en la trobada amb una intervenció sobre
la representació i la participació de la societat en el govern de la universitat catalana.
- Programa Tempus IV
L’abril de 2012, el president del Consell Social va participar, amb una presentació sobre
les relacions de la universitat amb la societat, en la visita d’estudi a la Universitat de
Girona dels participants en el projecte LMPSM - Licence-Master professionnels en psychologie sociale pour intervenir auprès des publics migrants en Russie, Ukraine et au Kazakhstan,
en el marc del Programa Tempus IV de la Unió Europea.
- Integració dels acords del Consell Social al BOUdG
Amb la incorporació dels acords del Ple 3/10, de 18 d’octubre de 2010, es va iniciar la
integració dels acords del Consell Social al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona
(BOUdG). A partir d’aquesta sessió s’atorga la preceptiva publicitat a tots els acords
del Ple i de les comissions d’aquest òrgan a través d’aquest mitjà, configurat amb el
suport del Consell Social.

Pressupost i patrimoni
- Reducció del pressupost del Consell Social
El juliol de 2011 el Ple del Consell Social va aprovar una reducció del 20 % (98.840 €)
del seu pressupost per fer front a l’ajust que la reducció en les transferències públiques imposa a la Universitat de Girona, d’acord amb els criteris per a l’elaboració del
pressupost de la UdG aprovats pel mateix Consell Social, atès el Pla de sostenibilitat
presentat per la rectora al Claustre Universitari i amb la voluntat de contribuir al manteniment de l’equilibri pressupostari de la institució.

Qualitat
- Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG
El Consell Social finança cada any l’expedició del títol i del suplement europeu al títol als estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari en els estudis impartits per
la Universitat de Girona. Els premiats del curs 2009-2010 es van destinar 11.074 € a
42 graduats , i el curs 2010-2011, 11.121 € a 51 graduats. El nom dels premiats es fa
públic mitjançant un anunci a la premsa.
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- Distinció Jaume Vicens Vives
El Govern de la Generalitat va atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària a l’equip de la UdG, la UPC i la UAB que ha creat GEOCAMP; un
portal interuniversitari per a l’aprenentatge de les activitats de camp en assignatures
de geologia. El lloc web, de lliure accés, s’adreça principalment als estudiants universitaris que cursin assignatures de geologia i al personal docent que utilitzi les pràctiques de camp com a eina d’ensenyament. Aquesta distinció reconeix la proposta de
candidatura elevada enguany 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, aprovat en sessió 1/10, de 12 de maig de 2010.
- Conveni amb AQU Catalunya per a la quarta enquesta d’inserció laboral
dels graduats universitaris
El Ple del Consell Social va aprovar, a principis de 2010, la signatura d’un conveni amb
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització
de la quarta edició d’aquesta enquesta, que prendrà com a població els graduats i graduades l’any 2007. La participació del Consell Social de la Universitat de Girona es va
concretar en el finançament de l’estudi de camp, amb 19.041,53 € i en la integració de
la bases de dades d’inserció laboral a l’UNEIX. Des de l’any 2001, AQU Catalunya i les
universitats catalanes realitzen triennalment l’enquesta conjunta d’inserció laboral per
conèixer, entre altres qüestions, els temps, la qualitat i les vies d’inserció dels graduats
i graduades, així com el seu grau de satisfacció respecte a la formació rebuda. La població de referència l’han formada els 28.616 graduats que van finalitzar els estudis el
curs 2006-2007 al sistema universitari de Catalunya. L’estudi, publicat el mes de juny
de 2011, es va elaborar a partir d’una mostra de 16.182 graduats.
- La inserció laboral dels universitaris: el seu encaix per competir en l’escenari internacional
El president del Consell Social va prologar una de les ponències d’aquesta jornada, organitzada per la Fundació Cercle d’Economia i AQU Catalunya, el novembre de 2011,
amb l’objectiu de difondre a la societat els resultats de la quarta enquesta d’inserció
laboral, realitzada aquell any, i també d’obrir un debat sobre la integració dels universitaris en el món empresarial com a valor per competir en l’escenari internacional.
- Avaluació externa internacional d’AQU
Durant el 2012 l’European Association for Quality Assurance in Higher education
(ENQA) ha coordinat la segona avaluació externa internacional d’AQU amb l’objectiu
de mantenir la qualificació de la primera avaluació internacional obtinguda el 2007,
confirmar la seva pertinença a aquesta xarxa europea d’agències de qualitat i al registre
europeu d’agències de qualitat, EQAR i disposar d’un instrument útil per avançar en la
millora contínua de les seves activitats des d’una perspectiva internacional
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AQU Catalunya va trametre a ENQA l’Informe d’autoavaluació 2012, resultat de la fase
d’autoavaluació i posteriorment, el comitè d’avaluació externa de l’ENQA ha visitat
l’Agència per dur a terme, in situ, la revisió de les activitats d’AQU Catalunya. El president
del Consell Social de la UdG, com a membre del Consell de Direcció d’AQU Catalunya
ha participat en la fase d’autoavaluació i en la visita del comitè d’avaluació externa.
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Actuacions envers la societat
Projecció
– 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, i fins al 2011, s’ha desenvolupat, 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 del 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 a la realització de projectes institucionals
El juliol de 2010, la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni va aprovat transferir
a diferents vicerectorats de la universitat un total de 37.426 €, a càrrec dels romanents
que havia incorporat el Consell Social durant l’exercici de 2010, per fer front als
projectes següents: enfortiment i consolidació de l’associació d’exestudiants (10.000
€), foment de la participació dels estudiants de la UdG (9.500 €), projecte Pis Amic
(7.660 €), eBOU (10.266 €).
El Consell Social va donar suport a la celebració, el febrer de 2011, de la competició
d’abast internacional First Lego League 2011, a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.
L’objectiu d’aquesta activitat és promoure, entre joves de 10 a 16 anys, el sentiment
d’aprenentatge mentre se’ls ajuda a divertir-se amb la ciència i la tecnologia, trobant
solucions reals a problemes de la societat actual, mitjançant l’elaboració de projectes
científics i la construcció i programació de robots autònoms.
El març de 2012, la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social va
acordar transferir a diferents vicerectorats de la universitat un total de 30.628,50 €, a
càrrec dels pressupost del Consell Social per al 2012, per donar suport a la realització a la
UdG de la competició internacional de robòtica per a estudiants First Lego League (5.000 €),
al projecte Pis Amic, en el marc del qual estudiants de la UdG conviuen amb persones que
tenen síndrome de Down o altres discapacitats psíquiques (7.628,50 €) i a la catalogació de
la biblioteca que el filòsof Raimon Pannikkar va cedir a la UdG (18.000 €).
- Convocatòria 2011 d’ajuts del Consell Social
El Consell Social va fer pública i va resoldre la convocatòria anual d’ajuts per a activitats
de projecció impulsades per facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
de recerca, càtedres o centres de la xarxa Tecnio de la UdG, que comportin una
col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment
en l’àmbit de les comarques gironines. Enguany, la convocatòria, amb una dotació total
de 60.000 €, ha donat suport a la realització de 26 activitats.
-30-

- Suport a UNIVEST 2011
El Consell Social va atorgar un ajut per a la realització del Tercer Congrés Internacional
UNIVEST: “L’autogestió de l’aprenentatge”, que va tenir lloc els dies 16 i 17 de juny
de 2011. UNIVEST 2011 consolida l’existència d’un espai destinat a l’intercanvi d’idees
i a la reflexió al voltant del procés d’ensenyament i aprenentatge que té lloc a la
universitat, i que situa l’estudiant en el centre del seu desenvolupament. El Consell
Social ja havia donat suport a UNIVEST en les dues edicions anteriors, els anys 2008
i 2009, i el president del Consell Social forma part del Comitè d’Honor del congrés.
-Suport a UdiGital.edu
El Consell Social va atorgar un ajut per a la implementació del projecte UdiGital.edu.
UdiGital és una altra estructura de recerca en l’àmbit TIC-Media, creada per acord del
Consell de Govern de la UdG, integrada per nou grups de recerca multidisciplinaris i
que vol esdevenir una estructura de recerca de referència al sud d’Europa, que aporti
projectes d’alt valor afegit a l’entorn socioeconòmic en l’àmbit TIC-Media i que generi
coneixement per al foment de la innovació dins el territori. Una de les primeres
iniciatives d’UdiGital ha estat UdiGital.edu, que neix amb una doble missió: per un
costat, apropar la Universitat a la societat, fent difusió de les darreres tecnologies en
l’àmbit TIC i multimèdia, a través de tallers, exposicions i conferències destinades a
diferents públics, i per un altre, promoure el talent i la innovació i apostar per activitats
que utilitzin tecnologies molt actuals i que tinguin un fort contingut d’innovació
educativa. UdiGital.edu vol apropar la recerca especialment als nens i joves, per tal que
en el futur tinguin la capacitat de generar noves idees i nous projectes, i puguin afrontar
els canvis tecnològics, socials i culturals que els tocarà viure.

Promoció
- Premis a treballs de recerca de batxillerat
El Consell Social de la UdG, juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat aquests premis, que tenen l’objectiu
de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat i de la UdG. En les darreres
edicions aquesta iniciativa ha experimentat un creixement constant pel que fa a
participació i ressò, i en l’11a edició, que va culminar el juny de 2010, s’hi van presentar
249 treballs, i integrava un nou premi orientat a treballs sobre la ciutat de Girona,
patrocinat per l’Ajuntament de la ciutat. En la 12a edició, el 2011, hi van participar 272
treballs elaborats per 279 estudiants de 87 centres d’ensenyament secundari de les
comarques gironines, Osona, el Vallès Oriental i el Maresme. La 13a edició, el 2012,
ha vist un altre important creixement de la participació, amb 312 treballs. En aquesta
edició, s’ha implantat una nova aplicació per a l’entrada, gestió i avaluació dels treballs i
s’hi han incorporat com a col·laboradors els centres adscrits a la UdG EURAM i EUSES,
que patrocinaran els nous premis en Arts Visuals i en Salut i Esports, respectivament.
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- Beques Botet i Sisó
El Consell Social de la UdG finança, cada curs, des de la seva instauració el 2004,
aquestes beques per a l’elaboració de cinquanta treballs de recerca per part
d’estudiants de batxillerat, amb la col·laboració del personal docent i investigador de
la UdG. L’aportació del Consell Social, que també participa en la comissió que resol la
convocatòria, ha estat de 10.000 € anuals, per a les edicions de 2011 i 2012.

Emprenedoria i transferència
- Consorci dels vivers d’empreses territorials de la demarcació de Girona
En el marc del Consell Plenari d’aquesta entitat, que vol fomentar la creació de
noves empreses de base tecnològica i de serveis al territori, potenciant l’interès per
l’emprenedoria entre la població més jove, el Consell Social va renovar el 2011 el seu
suport a aquesta entitat per fer possible que es mantingui localitzada al Parc Científic
i Tecnològic, en un context d’aposta per la continuïtat i per una transició ordenada en
la direcció, amb una integració més gran amb la UdG i amb la implicació i el lideratge
del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
- 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 de
l’Escola Politècnica Superior, en la qual prenen part les empreses més importants de
les comarques gironines. El seu principal objectiu és posar en contacte les empreses
i els futurs professionals, per tal d’establir vincles de mutu benefici, ja siguin futures
ofertes laborals o pràctiques en empreses.
- Conveni UdG/PostScriptum: Alumni UdG
El juny de 2011 es va signar el conveni entre la UdG i l’associació d’antics estudiants
que, des de la seva creació, ha tingut el suport del Consell Social, el qual n’acull la seu. El
conveni pretén promoure la participació dels estudiants en les activitats acadèmiques
de tota mena (culturals, científiques, solidàries, etc.) a fi que aquest col·lectiu també
sigui partícip de la projecció externa de la Universitat. Per això, la Universitat durà a
terme i impulsarà totes les actuacions que fomentin aquest objectiu, i amb la voluntat
i compromís d’ajudar els seus estudiants a integrar-se en el mercat laboral, així com
garantir la seva participació en les activitats d’extensió universitària.
- Centre d’Innovació i Emprenedoria a la ciutat de Figueres
El Consell Social ha aportat 10.000 € anuals, en el període 2009-2011, a aquest projecte
d’innovació i de cooperació universitària Transversalis per a l’ocupació transfronterera,
en el marc del programa europeu Interreg. Amb l’impuls de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània, el projecte Transversalis reuneix les universitats de Girona, Lleida, Saragossa,
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Perpinyà, Andorra, Tolosa II i Tolosa 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 d’Innovació i Emprenedoria a la
ciutat de Figueres (CIEFigueres). El maig de 2010 es va inaugurar aquest centre, com a
experiència pilot d’innovació i emprenedoria transfronterera. El CIEFigueres s’ha creat
per afavorir la innovació i l’emprenedoria a les empreses i professionals de la zona
i per ser una eina de relació i intercanvi entre les empreses i professionals situats a
tots dos costats de la frontera.
- Beques de transferència i innovació
Durant el curs 2010-2011 el Consell Social va cofinançar, per cinquè any, aquest
projecte que vol potenciar la interrelació amb els sectors empresarials i enfortir els
grups orientats a la transferència, especialment els membres de la Xarxa Tecnio, així
com generar perfils universitaris orientats a la transferència i la innovació. Enguany,
el Consell Social incrementa la seva aportació fins a situar-la en 75.200 €, per
permetre l’ampliació de la convocatòria en 28 beques, amb la inclusió de 4 beques
per a les diferents unitats dels Serveis Tècnics de Recerca. El curs 2011-2012, després
d’un període de cinc edicions en què aquesta iniciativa singular ha mostrat la seva
eficàcia, el Consell Social va mantenir el cofinançament de la convocatòria, que s’obre
a 20 becaris. Durant el curs 2011-2012, s’ha redefinit el programa de formació que
la beca inclou, per fer-la més aplicada i específica. Així, els becaris participen en un
curs d’emprenedoria, innovació i món empresarial, amb el qual reben formació sobre
creació d’empreses, transferència i finançament, màrqueting, estratègia empresarial i
protecció del coneixement, i també prenen contacte amb diferents casos d’èxit. El
curs culmina amb l’elaboració d’un projecte d’estratègia per a la comercialització d’un
producte o servei, que se centra, preferentment, en algun projecte, idea o tecnologia
del grup de recerca al qual es vincula el becari.
- Projecte universitat-empresa ACUP/consells socials
El novembre de 2011, en la seva darrera assemblea, la junta directiva d’ACUP i els
presidents dels consells socials van decidir encomanar a les secretaries dels consells
socials de les universitats catalanes i a la d’ACUP l’elaboració d’un informe sobre la
relació entre universitat i empresa que serveixi per a un posterior contacte amb les
organitzacions empresarials, amb l’objectiu d’intensificar i millorar aquesta relació.
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Inclusió
- Projecte Rossinyol
La 5a edició del Projecte Rossinyol es va estendre, durant el curs 2010-2011, a vuit
poblacions de les comarques gironines: Olot, Banyoles, Girona (Santa Eugènia / Sant
Narcís i el Pont Major), Blanes, la Bisbal, Palamós, Figueres i Lloret de Mar. Durant
aquell curs, 68 estudiants de totes les facultats i escoles de la UdG van acompanyar
72 alumnes d’escoles i centres de secundària, per afavorir la seva integració i el
seu desenvolupament, sense límits. En aquesta edició del projecte, 16 professors
col·laboradors de la universitat es van incorporar al projecte per donar suport en la
difusió i la tutoració. El curs 2011-2012, amb la incorporació de Palafrugell i Sant Feliu
de Guíxols, el Projecte Rossinyol ha arribat a 10 municipis de les comarques gironines
i ha aplegat 100 mentors procedents de tots els centres de la Universitat de Girona,
que formen parelles amb alumnes de 21 escoles i 10 centres de secundària.
Cal ressaltar que, des del Projecte Rossinyol –integrat en una xarxa europea de
projectes de mentoria– i amb el suport també del Consell Social, es van organitzar a la
UdG les jornades Effective mentoring : 2nd European Mentoring Conference, que pretenien
mostrar i intercanviar experiències d’èxit de programes de mentoria internacionals.

Comunicació
- Estand de la UdG a la Fira de Mostres de Girona
Cada any el Consell Social col·labora en el finançament del disseny i muntatge de
l’estand de la UdG amb motiu de les Fires i Festes de Sant Narcís.
-Engega
Durant el període 2010-2012 el Consell Social ha mantingut el suport a la revista de
la UdG, una eina que s’ha consolidat com a referència en la projecció de la institució.
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