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I. Marc general 

 

El curs acadèmic 2013-2014, pel que fa al funcionament i estructura del Consell 

Social de la UAB, s’ha distingit pel nomenament per part del Govern de la Generalitat de 

Catalunya del nou presiden t del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, senyor Gabriel Masfurroll Lacambra , que pren possessió del càrrec el 19 

de maig de 2014. 

 

Així mateix, aquest curs s’ha caracteritzat per la 

continuïtat del Programa Universitat-Societat , que es 

posà en marxa a l’any 2005 com a conseqüència del fort 

compromís social del Consell Social. La reducció del 

pressupost  del Consell Social en un 13,4% en el 2013, 

motivada pel context de crisi econòmica i de restricció 

pressupostària, ha suposat una menor disponibilitat de 

recursos per a la realització d’accions en el curs 

acadèmic 2013-2014, efecte parcialment compensat per 

la política de contenció de les despeses duta a terme pel Consell Social. 

 

En el marc d’aquest Programa, l’objectiu del Consell Social és, com a òrgan de 

participació de la societat en la universitat, donar el seu suport a la UAB impulsant i 

col·laborant  amb actuacions estratègiques que contribueixen a reforçar els vincles 

entre universitat i societat. La Universitat esdevé un referent per al seu entorn social i 

econòmic, arrelada al territori i amb projecció internacional, i el Consell Social treballa 

amb l’objectiu de dinamitzar, de forma alineada amb l’Equip de Govern de la UAB, 

aspectes clau en els diferents àmbits estratègics, com poden ser el de la innovació, 

l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la connexió amb el territori, entre 

d’altres. Tot això, en un context en què la UAB consolida el reconeixement internacional, 

tal com mostren els principals rànquings universitaris internacionals, pel seu esforç per 

impulsar la qualitat de la docència, per atraure talent internacional i per obtenir un 

impacte creixent de la recerca. 

 

Paral·lelament a aquest compromís d’impulsar actuacions de dimensió social, el 

Consell Social, com ja és habitual de cada any, ha desenvolupat les competències que li 

atribueix la LUC en els àmbits de comunitat universitària, de programació i gestió i 

d’economia, pressupost i patrimoni. 

Gabriel Masfurroll 
Lacambra pren 
possessió del 
càrrec el 19 de 
maig de 2014 
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II. Àmbit econòmic 

 

En l’àmbit econòmic es destaca el context socioeconòmic, escenari que condiciona 

la situació pressupostària del país i, en concret, del sistema universitari públic català, 

amb les subseqüents normatives d’àmbit estatal i autonòmic sobre l’estabilitat 

pressupostària, que afecten a les universitats públiques en diferents àmbits i li 

assignen als consells socials competències específiques al respecte. 

 

El context socieconòmic exposat determina de manera significativa el pressupost i 

la tresoreria de la UAB, circumstància que ha estat objecte de diversos debats en el si 

de les reunions del Consell Social, tant pel que fa als escenaris futurs amb els quals 

fer front al context pressupostari que es configura, com pel que fa a l’objectiu de 

garantir l’execució del pressupost segons paràmetres d’equilibri pressupostari. En 

aquest marc, i d’acord amb les competències que l’article 89.d de la LUC li assigna al 

Consell Social, en les reunions de la Comissió Econòmica i el Ple s’ha informat sobre 

el seguiment mensual del pressupost dels anys 2013 i 2014 i les previsions de 

liquidació del pressupost. 

 

Cal destacar que el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2013, fruit de 

l’alt grau de responsabilitat en la gestió dels recursos, es liquida amb superàvit   i dóna 

compliment a l’anualitat 2013 inclosa en les línies generals del Pla d’Estabilització 

Pressupostària de la UAB. Aquestes línies s’acorden en el marc del que estableix 

l’article 16 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2012, relatiu a l’elaboració d’un pla d’estabilització. 

 

III. Àmbit acadèmic 

 

L’àmbit acadèmic ha continuat estant marcat pel procés de consolidació de l’oferta 

de màsters universitaris i propis , diplomes de postgrau propis  i estudis de 

doctorat . El curs 2013-2014 també s’ha caracteritzat per les sessions d’informació i 

debat sobre el procés de racionalització iniciat per la UAB pel que fa a la oferta de 

programes de doctorat, i sobre els criteris de programació de màsters universitaris de 

la UAB, acceptats per la Direcció General d’Universitats i orientats a una oferta 

racional i de qualitat que, a més de la dimensió dels estudis, també prenen en 

consideració aspectes acadèmics i científics.  
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IV. Àmbit societat-universitat 

 

Pel que fa a l’àmbit societat-universitat, en el curs 2013-2014, es duen a terme les 

accions imputables a aquest període en base a les actuacions previstes en els Plans 

anuals d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social per als anys 

2013 i 2014, aprovats en sessió plenària del Consell Social.  

 

En total, el volum de recursos aportats a l’àmbit societat-universitat per al curs 

2013-2014 és de 59.479 euros .  Aquesta xifra és significativament menor a la de 

cursos acadèmics anteriors  degut a: 

 

1) La reducció de la subvenció anual  al Consell Social en un 13,4% a 

partir de l’any 2013, en la línia de la disminució aplicada per la Generalitat en la 

subvenció de la Universitat. 

 

2) La no incorporació de romanent compromès  d’exercicis anteriors 

com a font de  finançament addicional a la subvenció anual.  

 

3) La realització de determinades accions del Programa Universitat-

Societat de l’any 2014 es concentren en el segon semestre  de l’any 2014 i, per 

tant, en el curs acadèmic següent.  

 

4)  La reclassificació de determinades iniciatives, que es deixen d’incloure 

en el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat per acord del Ple 

del Consell Social de 19 de desembre de 2012, tot i que es manté l’execució de 

les mateixes (serveis d’auditoria externa, representació del Consell Social en els 

òrgans de govern d’entitats, organitzacions i institucions de la Universitat, 

l’administració pública i altres àmbits, i les quotes del Consell Social com a soci de 

l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i en la Conferencia de Consejos 

Sociales Españoles). 

 

 

Les accions dutes a terme en aquest període són les següents: 
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A) Accions “UAB, comunitat de comunitats”  

 

Línia que, amb una visió de “generational-flow ”, té per objectiu integrar i contribuir 

a donar coherència a les propostes d’acció que donen resposta als diferents moments 

d’interès de la vida en els que una persona vinculada o potencialment vinculada amb 

la Universitat pot interactuar amb la UAB: abans d’accedir a la Universitat, a la 

Universitat i després d’abandonar el campus. L’enfocament d’aquesta línia, així mateix, 

pretén millorar el prestigi, la orientació acadèmica, les oportunitats d’ocupabilitat i les 

oportunitats empresarials en l’esfera UAB. 

 

En el curs acadèmic 2013-2014 s’han dut a terme les accions següents: 

 

A.1. Comunitat de futurs estudiants. 

 

Es dóna continuïtat al suport i col·laboració econòmica per als programes 

d’apropament següents: 

 

A.1.1. Programa Campus Ítaca  (aportació de 21.000 euros) 

 

Programa socioeducatiu promogut i organitzat per la UAB i gestionat per l’Institut de 

Ciències de l’Educació (ICE) i la Facultat de Ciències de l’Educació. Està adreçat a 

estudiants que han acabat tercer d'ESO i que, durant el proper curs, l’últim de l’etapa 

obligatòria, hauran d'optar entre accedir al món 

laboral, cursar algun mòdul professional de grau 

mitjà o estudiar batxillerat. El perfil d’alumnat 

al qual va dirigit el programa és el d’un estudiant 

amb bones capacitats per als estudis però que, pel 

seu entorn familiar i social, o per altres motius, no 

se sent atret per la opció de continuar estudiant. 

A partir d’uns criteris molt fixes de selecció, cadascun 

dels instituts participants en el Programa escullen vuit alumnes en funció de les seves 

característiques. D’aquesta manera, la composició final dels grups del Campus és 

heterogènia. Els alumnes són de diferents tipologies, capacitats i representatius de llocs 

i realitats socials del país molt diferents. 
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• El 23% de l’alumnat que participa en el programa co ntinua estudiant 
a la UAB després d'acabar l'etapa d'ensenyament sec undari 
obligatori.   

 

• El 49% de l’alumnat dels centres que han participat  en les primeres 
sis edicions realitzades del programa Campus Ítaca a tercer d’ESO, 
finalitza els seus estudis universitaris. 

 

• -El 90% de l’alumnat que participa en el programa C ampus Ítaca 
procedeix de les tres comarques properes amb greu i mpacte de crisi 
econòmica i més població de la Regió Metropolitana de Barcelona.  

Cada any, el Campus Ítaca es celebra durant els mesos de juny i juliol i té una durada 

de sis setmanes. Hi participen al voltant de 430 estudiants (provinents d’instituts del 

Vallès Occidental i de l'Oriental, del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès, del Bages i del 

Berguedà), distribuïts en tres torns (cada torn té una durada de dues setmanes), durant 

els quals realitzen activitats tutelades per docents de la UAB, sobre diferents àmbits 

acadèmics, de recerca, i de caràcter esportiu i de convivència. L’objectiu és incentivar els 

estudiants participants perquè continuïn la seva formació un cop finalitzada l’etapa 

obligatòria. Alhora, el Programa, vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns 

socials diversos i potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació. 

En el curs acadèmic 2013-2014 s’ha realitzat la desena edició del Campus Ítaca (que ha 

tingut lloc des del 10 de juny fins el 17 de juliol de 2014). El Consell Social ha participat 

en els actes de cloenda i de lliurament de premis dels diferents torns del Programa, que 

han tingut lloc els dies 20 de juny, 4 de juliol i 17 de juliol de 2014. El senyor Moisès 

Amorós ha participat en els dos primers actes en representació del Consell Social i el 

senyor Juan Manuel Tapia en l’últim acte. 

 

Les darreres dades disponibles del programa Campus Ítaca posen de manifest que: 
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En paral·lel al programa Campus Ítaca, la UAB i el Banco Santander convoquen les 

beques salari Ítaca – Banco Santander , iniciativa posada en marxa en el curs 2009-

2010. Aquestes beques estan dirigides a estudiants de centres que hagin participat en el 

programa Campus Ítaca. Tenen per objectiu vetllar 

perquè cap estudiant no vegi minvades les seves 

possibilitats d’accedir a una formació superior a causa 

dels recursos econòmics del seu entorn familiar i poder 

donar, mitjançant la convocatòria de 20 beques salari, 

sortida a les expectatives de futur de joves talents que, 

altrament, foren inviables. La borsa de la beca inclou la 

matrícula gratuïta dels anys de durada d’un dels graus 

impartits pels centres propis de la UAB i el pagament de 

500 euros mensuals durant 10 mesos (renovables durant 

els anys de durada d’un grau), sempre que es compleixin 

els requisits de renovació establerts en cada convocatòria. 

El Consell Social de la UAB participa en l’acte de lliurament de les beques salari 

Ítaca-Banco Santander i l’acte corresponent a la cinquena convocatòria de beques està 

previst en el mes de setembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu és que 
cap estudiant no 

vegi minvades les 
seves possibilitats 

d’accedir a una 
formació superior 
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A.1.2. Programa Argó  (aportació de 9.000 euros) 

 

 

 

Programa de transició entre la secundària i la 

universitat que la UAB va endegar el curs 2003-

2004 i que ofereix assessorament i suport 

als estudiants de l’ensenyament 

secundari en el seu pas a la universitat. Alhora, dóna 

a conèixer a estudiants, a les seves famílies i al seu 

professorat els valors afegits d’estudiar a la UAB.  

 

El programa té els objectius següents: 

- Estrènyer i enfortir els vincles de la UAB  amb l’ensenyament secundari  i 

ampliar el coneixement mutu entre ambdues etapes educatives. 

 

- Facilitar als estudiants de batxillerat i de cicles formatius la transició i 

l'acollida a la Universitat . 

 

- Oferir al professorat de secundaria la possibilitat d'actualitzar 

coneixements  i conèixer centres d'estudis, projectes i recerques que es fan a 

l'Autònoma. 

 

En el marc del Programa Argó, la UAB, amb el patrocini del Consell Social, convoca 

anualment el Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius 

de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incrementar els 

vincles amb els centres d’ensenyament superior.  

Les darreres dades disponibles del programa Argó posen de manifest que el 25% de 

l’alumnat que hi participa continua estudiant a la UAB després d'acabar l'etapa 

d'ensenyament secundari obligatori. 

El senyor Ramon Alberich, en representació del Consell Social, ha assistit  a l’acte de 

lliurament de premis de la dotzena edició del programa Argó realitzat el dia 17 de juny de 
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2014, en el que han estat lliurats, en total, 15 premis  i 25 mencions honorífiques als 

treballs següents: 

 

 

 

Primers premis:  

 

• “ Construcció de poliedres: Destapant les matemàtique s de l’origami modular “.  Srs. 
Pol Bosch Duran i Joan Prat Sicart (INS Antoni Torr oja, Cervera). 

 
• “ Musica, cervell i cor. Com ens influeix el timbre a  l’INS Mediterrània? ”. Sra. Celia 

López Arnau (INS Mediterrània. Castelldefels). 
 
• “El niu dels noms. Recull dels noms populars dels o cells a Catalunya ”. Sres. Laia 

Castells Bartra i Paula Torramilans Quintana (INS M ontserrat, Barcelona). 
 
• “ La realitat augmentada. Una experiència real al Del ta de l’Ebre” . Sr. Josep Marín Llaó 

(INS de Deltebre, Deltebre). 
 
•  “ Del fang a la festa”.  Sr. Martí Malla Castillo (Escola Massana-Centre d’ Art i Disseny. 

Barcelona). 

Segons premis: 

 

• “SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Severa ”. Sra. Elisabet Piris Sánchez 
(Taller Ginebró, Cardedeu). 

 

• “ Petjades fòssils prop de ponts (La Noguera) ”. Sr. Nil Rodés i Llorens (INS 
Leonardo Da Vinci, Sant Cugat del Vallès). 

 
• “English something more than a language: Introducin g second language 

acquisition” , Sra. Anna Escrigas Fàbregas (INS Castell del Quer , Prats de 
Lluçanès). 

 
• “Tic -Tac. El temps a les meves mans ”. Sra. Judit Pérez -Coll Jímenez (Escoles 

Freta, Calella). 
 
• “ L’armari de Sant Pere. Catalogació del patrimoni mu sical de la Parròquia de 

Santa Eulàlia de Berga ”. Sr. Martí Badia Gragés ( INS Guillem de Berguedà , 
Berga). 
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Mencions honorífiques:  

 

a) Mencions honorífiques a l’àmbit Argó: 

 

• “ 21st Century english learning trends: ICTs USAGE ”. Sra. Berta Altozano Sabio 
(INS Guillem de Berguedà, Berga). 

 

• “Disseny i construcció d’un telescopi ”. Srs. Arnau Guasch Girbau. Oriol Salse 
Guiu (INS Sant Quirze, Sant Quirze del Vallès). 

 
• “La música i les matemàtiques ”. Sr. Pablo Martínez Collado  (Escola del Colt, 

Barcelona). 
 
• “Estudi dels colors dels vitralls de la Sagrada Família ”. Sra. Sílvia Mena 

Barrientos (INS JM Zafra, Barcelona). 
 

Tercers premis:  

 

• “Un món  amb mètodes numèrics ”. Sr. Xavier Salvador Nomen (INS El Cairat, 
Esparraguera). 

 

• “ Seguiment i estudi de la comunitat d’opistobranquis  a la Punta del Romaní ”. Sr. 
Robert Fernández Vilert (INS Damià Campeny, Mataró) . 

 
• “ Claqué a l’ONCE el so de la dansa ”. Sra. Cristina Terraza Rovira (INS Jaume 

Balmes, Barcelona). 
 
• “ Al cel amb aigua i vinagre ”. Sres. Marina Boedo Barnet, Mònica Herranz Garrig a, 

Maria Sánchez Gibert (INS Castellar, Castellar del Vallès). 
 
• “ Hopper, la llum que transcendeix” . Sra. Clara Calderó Delgado (INS Montserrat 

Colomer, Sant Esteve Sesrovires).  
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• “ De l’anatomia a la identitat. Reconstrucció facial a partir d’un crani ”. Sra. 

Mariona Méndez Crous (INS Giola, Llinars del Vallès ). 
 

 

b) Mencions honorífiques a l’àmbit Científic/Sanita ri: 

 

• “ Els receptaris farmacèutics: què en queda avui?”. Sra. Mar Bosch Arís  (INS 
Ramon Turró i Darder, Malgrat de Mar). 

 

•  “Pi, el peculiar transcendent ”. Sr. Jordi Fortuny Profitós (Escola Vedruna 
Balaguer). 

 
• “Resolució d’equacions diferencials mitjançant mètodes numèric s”. Sra. Nora 
Wieczorek i Masdeu (INS Príncep de Girona, Barcelona).  

 
• “Localització de les funcions mentals al cervell ”. Sr. Andrey Krendzel (INS Flos i 

Calcat, Barcelona). 
 
• “ I tu què prens? Antibiòtics o infusions? Efecte d’antibiòtics natur als sobre 

Escherichia coli ”. Sr. Pau Farré Alins (INS El Pont de Suert, El Po nt de Suert). 
 

 

c) Mencions honorífiques a l’àmbit Ciències Socials  i Humanes: 

 

• “ Els trastorns de l’espectre autista ”. Sra. Aina Fuentes Vallès (INS Dolors 
Mallafrè i Ros, Vilanova i la Geltrú).  

 

• “Escac i Mat a la Guerra Freda”. Srs. Sergio García Ferrer, David Gómez 
Domènech, Marc Torralba Brosa (INS Castellar, Caste llar del Vallès) .  

 
• “Procés de creació d’una novel·la” . Sr. Aleix Montañà Sucarrats (INS Tona, 

Tona). 
 
• “ Aprenem a les fosques ” Sra. Ariadna Ribas Calm (La Salle, Girona).  
 
• “ El Poal: L’última gran zona agrícola de Manresa ”. Sra. Laura Santamaria 

Serentill (INS Lacetània, Manresa). 
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d) Mencions honorífiques a l’àmbit Artístic: 

 

• “El cinema d’animació: Les pel·lícules sense person es” . Sr. Hèctor Arnau 
Fernández (GEM, Mataró). 

 

• “Creació i direcció d’un musical ”. Sra. Noelia Delgado Basilio (INSS Serrallarga, 
Blanes). 

 
• “ Anàlisi i realització d’un èxit musical ”. Sr. Martí Juan Batet (INS Torredembarra, 

Torredembarra). 

 
• “Reality inside a dream. Produint un somni” . Sr. Albert Montany Daufí (Seminari 

Sagrada Família, Tortosa). 

 
• “Darrere l’espectacle de la sincronitzada”.  Sra. Ariadna Rodríguez Morillo (Escola 

Vedruna, Palamos). 
 

 

e) Mencions honorífiques a l’àmbit Tecnològic: 

 

• “Puigcerdà, l’antiga Vila emmurallada ”. Sr. Ferran Celades Pons (INS Pere 
Borrell. Puigcerdà).  

 

• ” Projecte de tramvia al camp de Tarragona ”. Sr. Ferran Fortuny Mallafrè (INS 
Antoni Martí i Franquès, Tarragona). 

 
• “ Cel·les solars DSSC” . Sra. Paula Portet Pimienta (INS Joan Coromines. P ineda 

de Mar). 

 
• “Disseny i construcció d’una impressora 3D ”. Sr. Adrià Quesada i Alacid. (INS 

Dolors Mallafré i Ros). 

 
• “La Robòtica a l’espai”. Srs. Nicolàs Rivero Oliva i Alberto Gayoso Gallego.  (INS 

Can Planas. Barberà del Vallès). 
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A.2. Comunitat campus 

 

A.2.1. Comunitat d’estudiants: Beques Impuls del programa PIUNE de la 

Fundació Autònoma Solidària  (aportació de 19.428 euros) 

 

El Consell Social de la UAB ha finançat les Beques Impuls  de la Fundació 

Autònoma Solidària (FAS) corresponents al curs 2013-2014.  

 

Les Beques Impuls tenen per objectiu facilitar que 

estudiants de la UAB en situació de discapacitat puguin 

assistir a la universitat i completar els seus estudis 

superiors com a pas previ a la seva inserció laboral com 

a professionals. Com a mesura per a assolir aquest 

objectiu, la FAS convoca anualment les Beques Impuls. 

Els estudiants beneficiaris poden rebre un ajut 

econòmic en concepte d’assistència personal durant la 

jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, degut a 

la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels 

transports públics col·lectius de forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de 

transports específics des del seu lloc de residència fins al centre docent.  

 

En base al resolt per la Comissió Avaluadora de les Beques Impuls, reunida el 13 

de desembre de 2013, el Consell Social ha liquidat una aportació de 15.433 euros en 

concepte de les Beques de la convocatòria per al curs 2013-2014. 

 

Addicionalment, per acord de la Comissió Societat-Universitat, s’aprova que, de 

l’excedent generat de la quantitat assignada en el pressupost del Consell Social 

corresponent a l’any 2013 per a les beques Impuls del programa PIUNE, es destinin 

3.995 euros a compte del servei d’intèrpret de Llengua de Signes que ofereix la 

Fundació Autònoma Solidària en el marc del programa PIUNE. 

 

A.2.2. Comunitat d’estudiants: jornada/trobada 

 

El Consell Social de la UAB ha participat en les I Jornades Estatals del Consell 

d’Estudiants , coorganitzades entre el Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB) i 

L’objectiu és 
facilitar que els 
estudiants amb 

situació de 
discapacitat 
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l’Associació Estatal de representants d’estudiants (AERE), que van tenir lloc del 18 al 

20 d’octubre i per les que va comptar amb estudiants d’unes 25 universitats de l’Estat 

espanyol. El president de la Comissió Societat-Universitat, senyor Daniel Furlan va 

assistir a les jornades en representació del Consell Social, i va fer una ponència en la 

taula rodona titulada “L’educació, com a fàbrica de professionals?”. 

 

A.3. Comunitat alumni. 

 

Amb l’objectiu de donar suport i col·laborar en la realització d’actes dirigits a 

visualitzar la Xarxa Alumni UAB a través de trobades o jornades que aportin valor 

afegit als antics alumnes, per a l’any 2013 es fa una dotació específica per a les 

trobades Grup Claris i les Jornades La Universitat Opina que organitza l’Associació 

d’Amics de la UAB (6.000 euros), i per al Premi Universitat-Societat que s’atorga en el 

marc de la Festa Anual de l’Associació (2.000 euros). Per a l’any 2014, es fa una 

assignació de 2.000 euros que l’Associació d’Amics de la UAB pot destinar pel 

fiançament d’una o vàries de les accions esmentades. 

 

Grup Claris 

 

L’activitat Grup Claris consisteix en la organització de debats tertúlia amb 

empresaris de diversos sectors, acadèmics, polítics i persones de reconegut prestigi, 

amb l’objectiu de tractar qüestions que afecten l’interès general en àmbits com són 

l’econòmic, el social i el polític. El Consell Social té una participació presencial i 

mediàtica en aquests actes. 

 

Les activitats de Grup Claris realitzades en el curs acadèmic 2013-2014 han estat 

les següents: 

 

- “Corrupció, crisi econòmica i justícia ” (26 de setembre del 2013). Ponència a càrrec 

del senyor Carlos Jiménez Villarejo, fiscal des del 1962, va assumir la Prefectura de la 

Fiscalia Especial Anticorrupció el 1995. 

 

- “La relació Alemanya-Espanya dins de l’actual situac ió econòmica i en el context 

de les decisions que pren la Unió Europea. Reflexió  postelectoral ” (10 d’octubre de 

2013). Ponència a càrrec del senyor Reinhard Silherberg, ambaixador de la República 
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Federal d’Alemanya a Espanya. Hi assisteix, en representació del Consell Social de la 

UAB, el senyor Daniel Furlan Silvestri. 

- “El món empresarial i la qüestió catalana ” (7 de novembre de 2013). Ponència a 

càrrec del senyor Manuel Milian Mestre, periodista i consultor d’empreses. Hi assisteix, en 

representació del Consell Social de la UAB, el senyor Ramon Alberich Ferrer. 

 

- “Consistència i terminis de la recuperació econòmica ” (13 de febrer de 2014). 

Ponència a càrrec del senyor José María Gay de Liébana, economista. 

 

 

Jornades La Universitat Opina 

 

El projecte La Universitat Opina consisteix en la organització de jornades sobre 

temes diversos i d’actualitat amb l’objectiu de comptar amb l’opinió fonamentada tant 

d’acadèmics de prestigi com de membres de la societat amb criteri i discurs sobre els 

temes objecte de debat. El Consell Social compta amb una presència mediàtica en 

aquestes jornades. 

 

Les Jornades La Universitat Opina realitzades en el curs acadèmic 2013-2014 han 

estat les següents: 

 

- “El cost de les pensions que necessitem ” (3 d’octubre de 2013 i 28 de maig 

de 2014). Ponències a càrrec de la doctora Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis 

Demogràfics i professora de Geografia de la UAB; senyor Miguel Ángel López García, 

professor d’Economia Aplicada de la UAB, expert en el sistema de pensions; senyora 

Ció Patxot, professora de Teoria Econòmica de la UB, experta en Política Fiscal i Deute 

Públic; i doctor Joan Botella, degà de la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. 

 

- “Nova realitat del comerç i tendències del consum ” (21 de novembre de 

2013). Ponències a càrrec de la senyora Núria Beltran, directora gerent de l’Escola 

Superior de Comerç i Distribució (ESCODI); senyor Vicent Borràs, professor de 

Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; senyor Lluís Brunet, empresari i 

membre de la comissió Executiva de l’Associació d’Amics de la UAB; i senyor Miguel 

Ángel Fraile, secretari general de la Confederació de comerç de Catalunya. 
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- “Els mitjans de comunicació i la independència ” (13 de gener de 2014). 

Ponències a càrrec del doctor Joan Botella, professor de Ciència Política de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i exmembre del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya; senyor Salvador Cardús, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma 

de Barcelona; senyora Ana Sanz, professora de ciència Política de la Universitat de 

Barcelona; i doctor Josep Maria Vallès, professor de Ciència Política de la Universitat 

Autònoma de Barcelona exconseller de Justícia. 

 

- ”El model Barcelona ” (11 de febrer de 21014). Ponències a càrrec del senyor 

Pere Duran, director general de Turisme de Barcelona; senyora Eva Fernández, 

antropòloga i expresidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelona; senyor Oriol Nel·lo, professor de Geografia de la UAB, especialista en 

estudis urbans; i senyor Xavier Vives, professor d’Economia i Finances de l’IESE. 

 

- “Els pressupostos de les universitats ” (13 de març de 2014). Ponències a 

càrrec de la doctora Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca 

de la Universitat Oberta de Catalunya; doctor Francesc Xavier Grau, rector de la 

Universitat Rovira i Virgili; doctor Màrius Rubiralta, exrector de la Universitat de 

Barcelona i exsecretari general d’universitats; i doctor Carles Solà, exrector de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

- “Com viure la vellesa i la independència ” (19 de juny de 2014). Ponències a 

càrrec de la doctora Mercè Pérez Salanova, professora de Psicologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; senyor Andreu Segura, metge del Pla Interdepartamental de 

Salut Pública; i doctora Teresa Torns, professora de sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

En el curs acadèmic 2013-2014, el Consell Social ha liquidat 6.000 euros en 

concepte d’aportació al projecte Grup Claris i les Jornades La Universitat Opina. 

 

 

Premi Universitat-Societat de l’Associació d’Amics de la UAB 

 

El Consell Social, finança el Premi Universitat-Societat que s’atorga, en el marc de 

la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, a una persona de reconegut prestigi 
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social amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació amb la UAB i generar possibles 

sinergies d’interès amb la Universitat.  

 

A la Festa anual celebrada el 14 de novembre de 2013, en base al candidat acordat 

per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el mes de juliol de 

2012, es va atorgar el Premi Universitat-Societat a la senyora Maria Jesús Izquierdo, 

professora de Teoria Sociològica de la UAB i doctora en Economia. El discurs i el 

lliurament del premi va anar a càrrec de la senyora Alícia Granados. 

 

En el curs acadèmic 2013-2014, el Consell Social ha liquidat 2.000 euros en concepte 

d’aquesta actuació. 

 

B) Accions “Esfera UABCEI” 

 

L’objectiu d’aquesta línia contempla, en lògica de “campus estès ”, potenciar el paper 

de la UAB com a agent actiu en la seva àrea d’influència territorial, liderant i coordinant 

activitats de progrés en el territori en el marc d’una societat i economia basada en el 

coneixement. 

 

En el curs acadèmic 2013-2014 s’han dut a terme les accions següents: 

 

B1. Responsabilitat social i territori 

 

S’ha mantingut la participació de la UAB com a soci de l’Associació Foro para la 

Evaluación de la Gestión Ética (Forética), la qual ha passat de soci Promotor a soci 

Entitat, amb la subseqüent reducció de la quota anual. Paral·lelament, s’han dut a 

terme les gestions pertinents per dissenyar, conjuntament amb la UAB i Forética, un 

model a partir del qual els coneixements generats per la Universitat en el marc de la 

responsabilitat social es puguin oferir via serveis a usuaris externs, amb l’objectiu de 

permetre uns ingressos suficients per cobrir el cost de la quota anual de soci Entitat, 

més un excedent de retorn a la UAB. La previsió és posar en marxa aquest model en 

el segon semestre de l’any 2014. Aquesta acció contribueix a potenciar la 

responsabilitat social  de la Universitat entesa com a palanca de progrés social, 

cultural i econòmic en el territori, i a que la UAB esdevingui un agent de referència de 

Responsabilitat Social en el territori. 
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D’altra banda, s’ha presentat l’informe de diagnòstic sobre l’estat actual de la UAB 

respecte la implantació d’un sistema de gestió ètica i socialment responsable segons 

la Norma SGE 21, encarregat a la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB. S’han 

liquidat 1.292, 20 euros en concepte de la realització d’aquest informe. 

 

C) Accions “UAB, universitat innovadora i emprenedora 

 

C.1. European Consortium of Innovative universities (ECIU) 

 

Iniciativa contemplada en el Pla d’accions 2014 del Programa Universitat-Societat del 

Consell Social, que té per objectiu promoure la participació d’un representant del 

Consell en les reunions del Comitè de Direcció de l’ECIU en l’any 2014, amb la finalitat 

de facilitar la màxima connexió i informació amb les qüestions cabdals que es tracten i 

es debaten en el si del consorci, i així comptar amb els inputs per actuar 

proactivament  des del Consell Social en projectes estratègics per orientar accions o 

generar recursos.  

 

L’ECIU és una xarxa d’universitats unides per un perfil en comú , amb interessos i 

objectius compartits, de creació relativament recent (menys de 50 anys), fortament 

compromeses a potenciar l’emprenedoria i la innovació. Totes les universitats 

membres del Consorci tenen un fort perfil en l’àmbit de l’enginyeria i de les ciències 

socials, tenen forts vincles amb la indústria i la seva regió d’influència, estan 

compromeses en noves formes de formar i d’aprendre, tenen perfil intensiu en recerca, 

tenen per objectiu promoure la mobilitat internacional del seu personal, i treballen per 

oferir als seus estudiants educació superior de 

qualitat en un entorn internacional. 

 

La pertinença a l’ECIU és un mitjà per mantenir 

avantatges competitives, i dóna la oportunitat a les 

universitats que en són membres a aprendre unes de 

les altres a través de les experiències i iniciatives 

respectives, i portar a terme activitats que cada 

universitat no podria dur a terme per compte seva. 

Així mateix, l’ECIU posa un ventall de recursos a 

La finalitat és la 
d’establir una 

connexió entre 
universitats per 

tractar les qüestions 
cabdals. 
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disposició de les universitats que en són membres, com poden ser: l’aprenentatge 

basat en problemes, la promoció de l’esperit empresarial entre els estudiants i el 

personal, proporcionar nous camins en a la col·laboració amb les empreses, la 

industria i el sector públic, la qual cosa proporciona una base sòlida per a les diverses 

activitats del ECIU. 

 

El senyor Daniel Furlan, juntament amb els representants de l’Equip de Govern de la 

UAB, ha assistit a les jornades organitzades pel Comitè de Direcció de l’ECIU a 

Aalborg (Dinamarca) els dies 9, 10 i 11 d’abril de 2014, per debatre qüestions 

relacionades amb la innovació en educació i recerca, l’emprenedoria, i la triple hèlix i la 

responsabilitat amb el territori. 

 

L’import liquidat per a aquesta línia en el curs 2013-2014 ha estat de 759 euros. 

 

D) Accions per a la transparència, participació i projecció 

 

En el primer semestre de l’any 2014, l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha 

finalitzat la cinquena edició de l’estudi de la inserció 

dels graduats en el món laboral i el tercer estudi 

conjunt sobre la inserció dels doctors, que es duen 

a terme en el marc del conveni de col·laboració 

signat amb AQU Catalunya. En el mes de juliol de 

2014 s’han presentat els resultats de les enquestes 

a nivell de sistema universitari català. 

 

En l’any 2013, el Consell Social va procedir a la 

signatura del Conveni de Col·laboració amb 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya (AQU Catalunya) per a la realització i 

finançament de la cinquena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el món 

laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció dels doctors i del primer estudi sobre 

la inserció laboral dels graduats en màsters. Aquests estudis es duen a terme cada 

tres anys i la seva realització és finançada a parts iguals per l’AQU Catalunya i els 

Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes. 

 

Els estudis es 
realitzen cada tres 

anys i són finançats 
per l’AQU i els 

Consells Socials de 
les Universitats 

Públiques Catalanes. 
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V. Àmbit de funcionament del Consell Social 

 

A) Nomenaments i cessaments de membres del Consell Social 

 

En el curs acadèmic 2013-2014, han tingut lloc els nomenaments i cessaments 

següents de membres del Consell Social: 

Data Representació  Nomenament  Cessament  Acord  

 

12/09/2013 

 

Representant de la societat 

catalana, per designació de les 

organitzacions sindicals 

 

Juan Manuel 

Tapia 

 

Francesc  Xavier 

Becerra Castells 

 

ECO/2054/2013 

 

28/11/2013 

 

Gerent de la UAB, membre nat 

del Consell Social, a proposta 

del rector de la UAB 

 

Joan Melcion 

Tenas 

 

 

         - 

 

Acord 68/2013 del 

Ple del Consell 

Social 

 

10/04/2014 

 

Membre del Consell social en 

representació de la societat 

catalana; renovació acordada 

Parlament de Catalunya  

 

Moisès Amorós  

Perich 

 

Moisès Amorós  

Perich 

 

ECO/935/2014 

 

29/04/2014 

 

President del Consell Social de 

la UAB,  d’acord amb el 

Govern de la Generalitat de 

Catalunya 

 

Gabriel 

Masfurroll 

Lacambra 

 

Alícia Granados 

Navarrete 

 

Acord 

GOV/61/2014 

 

12/06/2014 

 

Representant dels estudiants 

en el Consell Social. 

 

Matías Moreno 

Alegre 

 

David Cordero 

Bouzas 

Acord del Consell 

de Govern 

42/2014 

 

08/06/2014 

 

Membre en representació de la 

societat catalana, d’acord amb 

la Generalitat de Catalunya 

 

Mario García 

Sánchez-Puerta 

 

Oriol Soler Castanys 

 

Acord 

GOV/100/2014 

 

31/07/2014 

 

Membre en representació de la 

societat catalana, d’acord amb 

el Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Tania Nadal 

Vicens 

 

Josep Escaich 

Ferrer 

 

Acord 

GOV/114/2014 
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B) Nomenaments acordats pel Ple del Consell Social 

 

En el curs acadèmic 2013-2014, el Ple del Consell Social ha acordat els 

nomenaments següents: 

 

Data Representació  Nomenament  Cessament  Informació  

 

19 de juliol 

Membre vocal de la Comissió 

Societat-Universitat i la Comissió 

Acadèmica del Consell social  

 

David Cordero 

Bouza 

 

Carlos Pérez Padilla 

Acord plenari 

64/2013 

19 de juliol 

 

19 de juliol 

Membre vocal de la Comissió 

Econòmica del Consell Social 

Antonia Doroteo 

Muñoz 

Juan Manuel Gómiz Acord plenari 

64/2013 

19 de juliol 

 

28 de novembre  

 

Membre vocal de la Comissió 

Societat-Universitat i la Comissió 

Acadèmica 

Juan Manuel 

Tapia Rubio 

Francesc Xavier 

Becerra Castells 

Acord plenari 

90/2013 

28 de novembre 

 

28 de novembre  

Representació del Consell 

Social de la UAB com a patró de 

la Fundació Privada Gespa 

Juan Manuel 

Tapia Rubio 

Francesc Xavier 

Becerra Castells 

Acord plenari 

91/2013 

28 de novembre 

 

28 de novembre  

Representació del Consell 

Social com a patró de la 

Fundació Escola de Prevenció i 

Seguretat Integral 

Juan Manuel 

Tapia Rubio 

Francesc Xavier 

Becerra Castells 

Acord plenari 

91/2013 

28 de novembre 

 

27 de març  

 

Representant del Consell Social 

en el Comitè de Responsabilitat 

Social de la UAB 

Juan Manuel 

Tapia Rubio 

Xavier Verge Mestre Acord plenari 

26/2014 

27 de març 

 

27 de maig  

Representant del Consell Social 

en el Consell de Govern de la 

UAB 

 

Gabriel 

Masfurroll 

Lacambra 

- Acord plenari 

38/2014, 

 27 de maig 

 

27 de maig  

Representant del Consell Social 

de la UAB en el Ple del Consell 

Municipal de Benestar Social de 

l’Ajuntament de Barcelona 

 

Gabriel 

Masfurroll 

Lacambra 

- Acord plenari 

38/2014,  

27 de maig 
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C) Composició del Consell Social 

 

La composició del Consell Social de la UAB en el curs acadèmic 2013-2014 és la 
següent: 
 

Presidència del Consell Social, nomenada pel Govern  de la Generalitat de  
Catalunya  

Alicia Granados Navarrete (fins el 29 d’abril de 2014) 

Gabriel Masfurroll Lacambra (des del 29 d’abril de 2014) 
 

Persones nomenades pel Govern de la Generalitat de Catalunya 

Josep Escaich Ferrer (fins el 31 de juliol de 2014) 

Tania Nadal Vicens (des del 31 de juliol de 2014) 

Oriol Soler Castanys (fins el 8 de juliol de 2014) 

Mario García Sánchez-Puerta (des del 8 de juliol de 2014) 
 

Persones nomenades pel Parlament de Catalunya 
Moisés Amoròs Perich, president de la Comissió Acadèmica  

Tirso Gracia Serrano 

 

Persona escollida pels ens locals 
Carme Carmona Pascual  

 

Persona en representació d’un antic alumne o alumna   
Mireia Belil Boladeras, vicepresidenta del Consell Social 

 

Persona escollida per les organitzacions empresaria ls 
Daniel Furlan Silvestri, president de la Comissió Societat-Universitat  
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El senyor Ramon Alberich Ferrer, a partir de 16 de setembre de 2008, assisteix al 
Consell Social amb veu però sense vot en qualitat de persona nomenada per 
l'organització empresarial que no té representant oficial en el Consell Social.  

Persona escollida per les organitzacions sindicals 
Xavier Becerra Castells (fins el 12 de setembre de 2013) 

Juan Manuel Tapia Rubio (des del 12 setembre de 2013) 

 

El senyor Alejandro José de Llano Salvador, a partir del 8 de juliol de 2013, assisteix al 
Consell Social amb veu però sense vot en qualitat de persona nomenada per 
l'organització sindical que no té representant oficial en el Consell Social. 

 

Membres nats  
Ferran Sancho Pifarré, rector 

Judith Solé Resina, secretària general 

Santiago Guerrero Boned, gerent (fins el 7 d’octubre de 2013) 

Joan Melción Tenas, gerent (des del 28 de novembre de 2013 – en funcions des del 7 
d’octubre fins el 28 de novembre de 2014 -)  

 

Persones escollides pel Consell de Govern de la UAB  

En representació del personal acadèmic 
Laura Santamaria Guimot 

En representació del personal d’administració i serveis 
M.Antonia Doroteo Muñoz 

En representació dels estudiants 
David Cordero Bouzas (fins el 12 de juny de 2014) 

Matias Moreno Alegre (des del 12 de juny de 2014) 

 

Secretària executiva 
Sònia Hernández Tejada 

 

Es continua, de la mateixa manera que la resta dels Consells Socials de Catalunya, en 

una situació transitòria mentre no s’aprova la modificació de la LUC, per la qual tant les 

organitzacions empresarials com les sindicals nomenen un representant oficial, amb 
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veu i vot, en aquells consells socials en els quals formen part i, per a la resta de 

consells, un candidat que assisteixi a les reunions amb veu però sense vot. Els 

senyors Ramon Alberich Ferrer i Alejandro José de Llano Salvador assisteixen, amb 

veu però sense vot, com a convidats permanents de les reunions del Ple del Consell 

Social, en qualitat de persona nomenada per l’organització empresarial i sindical, 

respectivament, que no té representant oficial en el Consell Social.  

 

D) Composició de les comissions del Consell Social 

 

En base al que estableix l’article 24, apartat tercer, del Reglament d’organització i 

funcionament del Consell Social, les comissions d’aquest òrgan són de caràcter 

mixt, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per membres d’altres 

òrgans de govern, concretament de l’Equip de Govern de la UAB, amb l’objectiu 

que el Consell Social i l’Equip de Govern treballin d’acord amb estratègies 

alineades. 

 

La composició de les comissions de Consell Social de la UAB en el curs acadèmic 

2013-2014 és la següent: 

 

Comissió Econòmica 

 

Josep Escaich Ferrer , president (fins el 31 de juliol de 2014) 

 

• Mireia Belil Boladeras 

• Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d’Economia i Orgnaització 

• Antonia Doroteo Muñoz (des de 19 de juliol de 2013) 

• Santiago Guerero Boned (fins el 7 d’octubre de 2014) 

• Joan Melción Tenas (des del 28 de novembre de 2013 – en funcions des del 7 

d’octubre fins el 28 de novembre de 2014 -) 

 

• Sònia Hernández Tejada, secretària 

 

El senyor Ramon Alberich Ferrer assisteix a la Comissió Econòmica amb veu però 

sense vot en qualitat de persona nomenada per l'organització empresarial, que no 

té representant oficial en el Consell Social. Assisteix també com a convidada a les 

reunions de la Comissió Econòmica la vicegerent d’Economia 
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Comissió Acadèmica 

 

Moisés Amorós Perich , president 

 

• Xavier Becerra Castells (fins 12 de setembre de 2013) 

• Juan Manuel Tapia Rubio (des del 28 de novembre de 2013) 

• David Cordero Bouzas (des del 19 de juliol de 2013 fins el 12 de juny de 2014) 

• Juan Jesús Donaire Benito, vicerector de Professorat i Programació Acadèmica  

• Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  

 

• Sònia Hernández Tejada, secretària 

 

Assisteixen com a convidats a les reunions de la Comissió Acadèmica la 

vicegerent d’Ordenació Acadèmica i el Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 

 

Comissió Societat-Universitat 

 

Daniel Furlan Silvestri , president 

 

• Xavier Becerra Castells (fins 12 de setembre de 2013) 

• Juan Manuel Tapia Rubio (des del 28 de novembre de 2013) 

• Sílvia Carrasco Pons, vicerectora d’Estudiants i Cooperació 

• David Cordero Bouzas (des de 19 de juliol de 2013 fins el 12 de juny de 2014) 

• Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  

• Lluís Tort Bardolet, vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació  

 

• Sònia Hernández Tejada, secretària 

 

Comissió Permanent 

 

• President del Consell Social, president de la Comissió 

• Vicepresidenta del Consell Social 

• Rector de la UAB 

 

• Sònia Hernández Tejada, secretària 



MEMÒRIA 2013-2014 27 

 
 

E) Participació del Consell Social en altres òrgans 

 

El Consell Social participa en les reunions dels òrgans de govern de les entitats 

dependents de la UAB i de les institucions i organismes que es detallen a 

continuació (representacions a 31 de juliol de 2014): 

 

• Gabriel Masfurroll : 

 

▹ Consell de Govern de la UAB  

▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona  

▹ Fundació Privada Parc de Recerca UAB  

▹ Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)  

▹ Junta del CIC  

▹ Consell de Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya  

▹ Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona  

▹ Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)  

▹ Associació Conferència dels Consells Socials de les Universitats Públiques 

Espanyoles 

 

• Ramon Alberich : 

 

▹ Vila Universitària SL 

▹ Hotel Campus SL 

▹ Fundació UAB 

 

 

• Moisés Amorós :  

 

▹ Conferència General del CIC 

 

• Juan Manuel Tapia : 

 

▹ Fundació Escola de Seguretat i Prevenció Integral  
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▹ Fundació Escola Gespa  

▹ Comité de Responsabilitat Social de la UAB 

 

• Daniel Furlan : 

 

▹ Forética 

▹ Fundació Autònoma Solidària 

▹ Comitè de Responsabilitat Social de la UAB 

 

• Sònia Hernández : 

 

▹ Meses de contractació pública de la UAB 

▹ Comissió ad hoc per a la creació d’empreses de base tecnològica de la 

UAB 

▹ Comissió d’Espais de la UAB 

▹ Comissió de Selecció de les sol·licituds de la Convocatòria del Programa 

Finestreta de la UAB 

 

• Juan Antonio Módenes :  

 

▹ Consell de l'Habitatge Social de Barcelona. 
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F) Liquidació del pressupost del Consell Social de l’any 2013 

 

La liquidació del pressupost del Consell Social per a l’any 2013 s’aprova en el Ple 

de 26 de juny de 2014. 

CONSELL SOCIAL DE LA UAB 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'ANY 2013 (resum) 

INGRESSOS IMPORT (€) 

    

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )  401.959,35 

CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS (Romanent) 82.311,53 

TOTAL INGRESSOS 484.270,88 

    

DESPESES IMPORT (€) 

    

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL  176.439,88 

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 164.085,41 

    

   Despeses generals 23.604,05 

   Despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica 7.629,56 

   Despeses de funcionament del Consell Social 55.486,78 

   Despeses per quotes en associacions  9.000,00 

   Despeses per estudis tècnics (auditoria) 68.365,02 

    

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS  143.745,59 

(accions del Programa Universitat-Societat)    

    

TOTAL DESPESES 484.270,88 
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Es destaquen els aspectes següents: 

 

- El romanent genèric acumulat no compromès de l’exercici 2012 (50.229, euros) 

i el romanent generat en l’exercici 2013 (2.987,47 euros), que sumen un import 

total de 53.216,77 euros , s’incorporen al pressupost de l’any 2013 de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

- La liquidació del pressupost recull la reducció d’un 13,4%  (62.196 euros) de la 

subvenció anual, en la línia de de la disminució aplicada per la Generalitat en la 

subvenció de la Universitat. 

 

- El Capítol I de despeses de personal recull la consolidació de les mesures de 

reducció de les retribucions  del personal del les universitats equivalent a una 

paga extraordinària, segons l’Acord de Govern 19/2013 de 26 de febrer. 

 

- Les despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica  es redueixen un 

41,31% respecte el pressupostat, com a conseqüència de les mesures de 

contenció de la despesa aplicades en l’exercici, i les despeses per trasllats i 

indemnitzacions per raó de serveis als consellers (despeses de funcionament 

del Consell Social) disminueixen un 14,58% en relació al pressupostat. 

 

 

 

 

83%

17%

Liquidació d'ingressos 2013

Cap.IV. Transf. Corrents (Subvenció

Anual)

Cap. VIII. Actius financers (Romanents)

36%

34%

30%

Liquidació despeses 2013

Cap. I. Despeses de personal

Cap. II. Desp. béns corrents i serveis

Cap IV.Transf. corrents (P.Univ.-Soc.)
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G) Pressupost del Consell Social de l’any 2014 

 

En el Ple de 14 de febrer de 2014 s’aprova el pressupost del Consell Social 

corresponent a l’any 2014, i en el de 27 de març de 2014 s’acorden modificacions 

de crèdit d’aquest pressupost. El resum del pressupost del Consell Social de la 

UAB per a l’any 2014 que es detalla a continuació recull ambdós acords del Ple. 

CONSELL SOCIAL DE LA UAB 

PRESSUPOST PER A L'ANY 2014 (resum) 

INGRESSOS IMPORT (€) 

    

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )  417.929,65 

    

TOTAL INGRESSOS 417.929,65 

    

DESPESES IMPORT (€) 

    

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL  193.909,51 

  

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 150.620,14 

    

   Despeses generals 27.671,65 

   Despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica 8.500,00 

   Despeses de funcionament del Consell Social 66.000,00 

   Despeses per quotes en associacions  9.000,00 

   Despeses per estudis tècnics (auditoria) 39.448,49 

    

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 73.400,00 

(accions del Programa Universitat-Societat)   

    

TOTAL DESPESES 417.929,65 
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Es destaquen els aspectes següents: 

 

- El pes de les accions del Programa Universitat-Societat  passa d’un 29,68% 

al 2013 (pressupost liquidat) a un 18% en el 2014, degut a que en el 

pressupost 2014 no es pressuposta cap ingrés per aplicació de romanent 

compromès d’exercicis anteriors, efecte que ha estat parcialment compensat 

per la política de reducció de despeses de béns corrents i serveis del capítol 2. 

 

- Es consolida la reducció del 13,4% en l’import de la subvenció a nual , en la 

línia de la reducció aplicada per la Generalitat de Catalunya en la subvenció a 

la Universitat en l’any 2013. La part de la disminució imputable a la 

consolidació de les mesures de reducció de les retribucions del personal de les 

universitats equivalent a una paga extraordinària, no es reflecteix en el 

pressupost 2014 del Consell Social, però es preveu la seva materialització 

quan aquest es liquidi, seguint el mateix criteri aplicat en el pressupost de la 

UAB corresponent a l’any 2014.  

 

- Es continua amb la política de contenció de les despeses de funcionament de 

la Secretaria Tècnica  del Consell Social, les quals es redueixen en un 

46%

36%

18%

Pressupost despeses 2014

Cap. I. Despeses de personal

Cap. II. Desp. béns corrents i serveis

Cap IV.Transf. corrents (P.Univ.-Soc.)
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34,62% en el 2014 respecte el pressupostat en el 2013. En el període 2008-

2014 s’haurà assolit una reducció acumulada del 66,82%. 

 

- Es continua amb la política de contenció de les despeses de funcionament del 

Consell Social. Així mateix, pel que fa a les despeses d’indemnització per raó 

de servei als membres del Consell Social, el pressupost de l’any 2014 recull 

una reducció acumulada del 25%  del seu import, fruit de les reduccions 

aplicades en el període 2010-2013. 

 

- Les despeses en concepte de l’auditoria econòmica dels comptes anuals de la 

UAB i de l’elaboració dels comptes anuals agregats de la Universitat recullen 

una reducció del 43,15%,  com a conseqüència de l’oferta econòmica 

presentada per l’empresa que ha resultat adjudicatària 

(PricewaterhouseCoopers) del concurs públic d’auditoria de la UAB resolt en el 

mes de novembre de 2013.  

 

H) Reunions realitzades i acords presos pel Consell Social en el curs acadèmic 2013-

2014 

 

En el curs acadèmic 2013-2014, el Consell Social ha estat funcionant amb les 

reunions de la Comissió Econòmica, la Comissió Acadèmica i la Comissió Societat-

Universitat i amb sessions plenàries. El nombre de reunions realitzades i d’acords 

presos ha estat el següent: 

 

 

 

Òrgan  Nombre de reunions  Nombre d’acords 

presos 

Comissió Econòmica 7 83 

Comissió Acadèmica 9 44 

Comissió Societat-Universitat 6 13 

Plenari 9 121 

Total  31 261 
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En tot el període s’han pres un total de 261 acords , alguns de més 

transcendència per a la UAB , com ara: 

 

1. El pressupost de la UAB per a l’any 2014. 
 

2. Els criteris bàsics  per a la elaboració del pressupost de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014. 

 

3. El balanç, la memòria econòmica, el compte de resultat s i la liquidació del 
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l'exercici 
2013. 

 

4. El balanç, el compte de resultats i la memòria econòmi ca corresponents a 
l’exercici 2012 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació 
Hospital Clínic Veterinari, la Fundació Privada Gespa, la Fundació Doctor 
Robert, la Fundació Autònoma Solidària, la Fundació Privada Parc de Recerca 
UAB, la Fundació Wassu i UAB-Firms, SL. 

 

5. La ratificació de les condicions financeres  de les operacions d’endeutament 
a curt termini contractades amb Caixa Bank, Caixa d’Enginyers, Catalunya 
Caixa, Banco Santander i Banc de Sabadell per un import, respectivament, de 
4 milions d’euros, 1 milió d’euros, 1,4 milions d’euros, 16,5 milions d’euros i 3 
milions d’euros. 

 

6. La planificació de les auditories internes  de la UAB per a l'any 2014. 
 
 

7. La cessió d’ús d’espais i béns mobles i immobles  de la Universitat. 
 

8. La liquidació de l’Instituto Universitario de Postgrad o, SA. 
 

9. La dissolució de la Fundació Privada Centre de Recerca  en Sanitat Animal  
(CReSA). 
 

10. La creació d’empreses  de base tecnològica. 
 

11. La ratificació de contractes de llicència  de patents. 
 

12. Els preus  dels estudis propis  de la Universitat Autònoma de Barcelona i de 
l'adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a 
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determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
acadèmic 2013-2014. 

 

13. Els preus dels diferents serveis  de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

14. L’informe favorable sobre el VI Conveni Col·lectiu del personal 
d’administració i serveis laboral de la UAB . 
 

15. El nomenament del senyor Joan Melcion Tenas  com a gerent  de la UAB i les 
condicions del seu contracte. 
 

16. Els complements  per a càrrecs acadèmics de gestió per a l’any 2014. 
 

17. L’autorització de formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès i la UAB  referent al reconeixement, liquidació i extinció de les 
obligacions econòmiques recíproques a data 31 de desembre de 2012. 
 

18. L’autorització de formalització del Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès  referent a la tributació dels béns situats i de les activitats 
exercides  al campus universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès. 

 

19. L’adscripció d’instituts de recerca  a la UAB. 
 

20. La desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències  de la Salut i de 
l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UA B. 
 

21. La resolució de les sol·licituds de permanència  presentades pels estudiants. 
 

22. La creació de màsters universitaris . 
 

23. La creació d’estudis de doctorat . 
 

24. La creació de títols de màster i diplomes de postgrau propis . 
 

25. La modificació de denominació  de màsters universitaris, màsters propis, 
diplomes de postgrau propis i programes de doctorat. 
 

26. Les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària corresponents als curs 2014-2015. 
 

27. El repartiment de les beques de col·laboració amb departaments convocades 
per al curs 2014-2015 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, així com els 
criteris aplicats per al repartiment i la reassignació en cas de vacants. 
 

28. El pressupost  del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per 
a l'exercici de 2014. 
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29. La liquidació del pressupost  del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a l'exercici 2013. 
 

30. El pla anual d'actuacions  del Programa Universitat-Societat del Consell Social 
corresponent a l’any 2014. 

 

Pel que fa als assumptes que han estat objecte de deliberació i que han estat 
informats a les reunions del Consell Social, es destaquen els següents: 

 

1. El Pla Director de la UAB  per al període 2013-2015. 
 

2. El model de dedicació acadèmica  del professorat de la UAB. 
 

3. La matriculació en els estudis de grau i de màster  de la UAB per al curs 
2013-2014. 
 

4. La programació de màsters universitaris  de la UAB. 
 

5. Els informes anuals  corresponents al curs 2013/2014 sobre l’aplicació de la 
normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i  de 
màster  de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011. 

 

6. El seguiment mensual  de l’execució del pressupost  de la UAB corresponent 
a l’any 2013 i a l’any 2014. 
 

7. L’estat d’execució  del Pla d’Inversions Universitàries  de la UAB a 31 de 
desembre de 2013. 

 

8. L’informe dels comptes anuals  agregats de la UAB corresponent a l’exercici 
2012. 
 

9. La Carta de Recomanacions  corresponent a l’exercici 2012 elaborada per 
l’empresa d’auditoria externa. 
 

10. Les conclusions de les auditories internes  realitzades per la UAB en l’any 
2012. 
 

11. El seguiment i informació dels projectes del Programa Universitat-Societat . 
 

  


