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Memòria d’activitats del Consell Social de la UAB 

per al període juliol 2012-juny 2013 
 

 
I. Marc general 
 
L’activitat del Consell Social en el període comprès entre els mesos de juliol de 2012 i 
juny de 2013 ha vingut marcada per la situació de crisi econòmica que viu el nostre país 
i que incideix de manera dràstica en empreses, institucions i famílies i, concretament, en 
el sistema universitari públic de Catalunya. Aquest context, en el cas de la UAB, ha 
implicat una reducció molt significativa en la subvenció anual de la Generalitat de 
Catalunya, que es dóna a partir de l’any 2011. Aquest marc ha comportat la subseqüent 
elaboració de mesures d’ajust pressupostari en els anys 2011, 2012 i 2013 així com 
l’aprovació, el mes de desembre de 2012, de les línies generals per a la elaboració del 
Pla d’Estabilització Pressupostària de UAB, d’acord amb el que estableix la legislació 
autonòmica d’aplicació, i la negociació de les mateixes amb la Secretaria d’Universitats i 
Recerca i la Direcció General d’Universitats, processos en els que ha participat el 
Consell Social, tant pel que fa al debat sobre els continguts com als acords 
corresponents. 
 
Així mateix, el període de juliol de 2012 a juny de 2013 s’ha distingit pel funcionament 
del Consell Social amb el nou equip de govern fruit de la renovació corresponent amb 
motiu de les eleccions rectorals en el període maig-juny de 2012, així com per la 
continuïtat de les activitats incloses en el Programa Universitat-Societat, que es posà en 
marxa a l’any 2005 com a conseqüència del fort compromís social del Consell Social i la 
UAB i en virtut del que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya (LUC) en el seu article 87. 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. 
 
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.  
 
 
II. Àmbit econòmic 
 
En l’àmbit econòmic es destaca el context socioeconòmic, marcat per la situació de 
crisi a nivell nacional i internacional, escenari que està condicionant la situació 
pressupostària del país i, en concret, del sistema universitari públic català, amb les 
subseqüents directrius d’ajust transmeses a les universitats per part de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca i les normatives aprovades 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 dels anys 2012 i 2013 segons els paràmetres acordats 
d’equilibri pressupostari dels dos anys. 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 
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de la Comissió Econòmica i el Ple s’ha informat sobre el seguiment mensual del 
pressupost dels anys 2012 i 2013 i les previsions de liquidació del pressupost. 
 
Cal destacar que el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2012 es liquida 
amb equilibri, i que el pressupost de l’any 2013 que s’aprova compleix amb el principi 
d’equilibri pressupostari i inclou una partida en concepte de l’anualitat 2013 inclosa en 
les línies generals per a la elaboració 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 convergència europea. El 
període que va de juliol de 2012 a juny de 2013 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. Així mateix, s’ha 
debatut i acordat el model de l’informe anual al Consell Social 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, i s’ha presentat la informació corresponent al 
Consell Social per al curs 2012/2013, amb les valoracions i conclusions pertinents 
sobre l’aplicació de la normativa. 
 
D’altra banda, el període juliol 2012-juny 2013, s’ha caracteritzat pel significatiu 
increment dels preus dels estudis per al curs 2012-2013, en el marc de l’establert en el 
Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a 
les universitats públiques de Catalunya i a la UOC per a curs 2012-2013. Així mateix, 
en diferents reunions de la Comissió Acadèmica, i en el Ple, s’ha anat informant sobre 
les dades de preincripció i matriculació pel que fa als estudiants de nou accés a la 
UAB per al curs 2012-2013. En termes generals, hi ha hagut estabilitat de la matrícula 
en els estudis de grau i doctorat i una certa reducció del nombre de crèdits matriculats 
en els estudis de màster. 
 
 
IV. Àmbit societat-universitat 
 
Pel que fa a l’àmbit societat-universitat, en el període comprès entre el mes de juliol de 
2012 i el mes de juny de 2013, es duen a terme les accions imputables a aquest 
període en base a les accions previstes en els Plans anuals d’actuacions del Programa 
Universitat-Societat del Consell Social per als anys 2012 i 2013, aprovats en sessió 
plenària de 22 de desembre de 2012 i de 19 de desembre de 2013, respectivament. 
Així mateix, en el Ple reunit el 28 de febrer de 2013 s’acorden determinades accions 
del Pla 2013 que havien quedat pendents de concretar en el mes de desembre de 
2012, a l’espera de finalitzar el debat estratègic sobre l’àmbit societat-universitat que 
s’havia iniciat en el darrer trimestre de l’any. El pes de les despeses per actuacions del 
Programa Universitat-Societat sobre el total del pressupost del Consell Social és del 
31,44% en ambdós anys. 
 
En total, el volum de recursos aportats a l’àmbit societat-universitat per al període juliol 
2012-juny 2013 és de 203.600,21 euros. Les accions dutes a terme en aquest període 
són les següents: 
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A) Accions per a la transparència, participació i projecció  
 
Aquesta línia inclou les accions següents durant el període juliol 2012-juny 2013: 
 
A.1. Col·laboració en la transparència de les dades econòmiques de la Universitat amb 

el finançament anual de: a) l’auditoria del balanç i la liquidació del pressupost de 
la Universitat, i b) l’elaboració de l’informe de comptes anuals agregats de la 
UAB. 

 
A.2. Finançament i representació del Consell Social, per part dels seus diferents 

membres i de persones externes, en els òrgans de govern d’entitats, 
organitzacions i institucions de la Universitat, l’administració pública i altres 
àmbits. 

 
A.3. Projecció i participació del Consell Social, com a associat, en l’Associació 

Catalana d’Universitats Públiques i en la Conferencia de Consejos Sociales 
Españoles. Ambdues participacions impliquen el pagament d’una quota anual 
d’associat. 

 
A.4. 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. S’incorpora com a novetat respecte edicions anteriors, la 
realització de la primera enquesta d’inserció laboral dels graduats en màsters, ja 
que actualment també són un instrument de l’educació superior per adaptar-se a 
les demandes del mercat laboral. 

 
 L’àmbit de col·laboració del Consell Social i AQU Catalunya per a la realització 

dels estudis esmentats queda emmarcat en el que preveu la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’universitats de Catalunya, pel que fa al paper que té encomanat el 
Consell Social de contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del 
rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col·laboració 
amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i participar-
hi. Una vegada finalitzat el projecte, en l’any 2014, el Consell Social i la UAB 
disposaran dels resultats específics de l’estudi corresponent a aquesta 
Universitat fruit de l’estudi i els informes que s’hagin realitzat. 

 
Pel que fa a la col·laboració en el projecte d’anàlisi sobre el posicionament de la UAB 
en el context internacional, acció prevista en el Pla d’actuacions del Consell Social de 
l’any 2012, des de la Comissió de Direcció Política, creada ad hoc per a aquest 
projecte i integrada per membres del Consell Social i de l’Equip de Govern, es 
defineixen les directrius i objectius estratègics del projecte. En base als objectius 
identificats per la Comissió de Direcció Política i a les dades presentades en la 
Comissió Societat-Universitat, es conclou sobre la capacitat de la Universitat per 
obtenir la informació corresponent, i sobre la importància que la UAB disposi d’una 
metodologia per generar internament i periòdicament informació sobre el seu 
posicionament internacional a nivell científic. Sota aquest enfocament, la dotació 
prevista (35.000 euros) per a encarregar externament la obtenció de les dades 
corresponents no es fa necessària, motiu pel qual es valora destinar els recursos a 
altres actuacions de l’àmbit societat-universitat per a l’any 2013. 
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En el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social de 
l’any 2013 aprovat pel Ple de 19 de desembre de 2012 (Acord 84/2012), s’acorda no 
incloure-hi les accions A.1, A.2 i A.3, atès que, tot i quedar recollides en el pressupost 
2013 del Consell Social, es considera que no s’han d’incorporar dintre de l’estratègia 
societat-universitat, ja que que es tracta d’accions sobre les que la Comissió Societat-
Universitat no decideix la seva executabilitat. En conseqüència, les accions que es fan 
constar en la línia d’Accions per a la transparència, participació i projecció, són les 
executades en el període juliol 2012 desembre 2012. 
 
En concepte de les accions d’aquesta línia, en el període juliol 2012-juny 2013 es 
liquiden 103.576,8 euros.  
 
 
B) Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori 
 
Aquesta línia inclou les accions següents: 
 
B.1. Col·laborar en el foment i la implantació de la responsabilitat social de la 

universitat (RSU) 
 

En el període juliol 2012-juny 2013 s’han dut a terme les accions següents: 
 

◦ S’ha procedit al finançament de la quota anual de la UAB com a soci promotor 
de l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética (Forética), i les 
despeses derivades d’assumir els deures i responsabilitats que li comporta al 
Consell Social el fet de, juntament amb la Universitat, ser membre de 
l’associació. 

 
Així, s’ha assistit a les reunions de les assemblees i els actes convocats per 
Forética, i s’han dut a terme reunions de caràcter més informal amb algun dels 
socis promotors de l’Associació, amb l’objectiu de generar networking, així com 
identificar possibles actuacions per visualitzar tot allò que la UAB fa en termes 
de RSU social, econòmica i mediambiental. 

 
◦ S’ha impulsat, de manera coordinada amb la UAB, la creació del Comitè de 

Responsabilitat Social de la Universitat, i aquest s’ha constituït en l’any 2013. 
En formen part el senyor Daniel Furlan i el senyor Xavier Verge (fins el 5 de 
juny de 2013), responsable del Consell Social per al projecte de la RSU, en 
representació del Consell Social. El Comitè també està integrat per membres 
de l’Equip de Govern i de la comunitat universitària. 

 
Pel que fa a l’acció prevista en el Pla d’actuacions del Consell Social de l’any 
2012 sobre la elaboració d’una memòria de sostenibilitat de la Universitat 
(requisit per aconseguir la certificació europea SGE21), en el període juliol 2012 
– desembre 2012 s’ha restat a l’espera, per dur-la a terme, a que es constituís el 
Comitè de Responsabilitat Social de la Universitat. Aquest es constitueix en l’any 
2013 i el Ple del Consell Social reunit el 28 de febrer de 2013 aprova l’acció de 
finançar l’elaboració de 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, i s’encarrega el serveu a la Unitat de Garantia de la 
Qualitat de la UAB. L’esborrany de l’informe es rep amb data 1 de juliol de 2013 i 
es resta a l’espera de les conclusions que s’assoleixin a partir del debat que s’ha 
d’iniciar en la Comissió Societat-Universitat de 15 de juliol de 2013. 
 
En relació a l’acció de desenvolupament d’una proposta de codi ètic de la 
Universitat que sigui marc de referència per a tots els stakeholders en les seves 
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relacions amb la UAB o dins de la UAB, prevista en el Pla d’actuacions del 
Consell Social de l’any 2012, es resta a l’espera, per dur-la a terme, de les 
directrius que s’acordin en el Comitè de Responsabilitat Social de la Universitat, 
el qual s’ha constituït en l’any 2013. Mentrestant no es fixen i desenvolupen les 
directrius d’aquest projecte, en el Pla d’actuacions del l’any 2013 s’inclou el 
finançament de la realització de les activitats necessàries per part de la 
Universitat per a la integració de la responsabilitat social en la seva estratègia i 
gestió de cara a la obtenció de la certificació en Gestió Ètica i Responsabilitat 
Social segons la Norma SGE 21, a realitzar en funció de les conclusions que 
s’assoleixin a partir de l’anàlisi de l’informe encarregat a la Unitat de Garantia de 
la Qualitat de la UAB. 

 
En el període juliol 2012-juny 2013 es liquiden 15.162,41 euros imputables a 
l’àmbit de la RSU i en concepte de la quota de soci promotor de Forética i les 
despeses derivades d’assumir els deures i responsabilitats que li comporta al 
Consell Social el fet de, juntament amb la Universitat, ser membre de  
l’associació. Queda pendent de liquidar, en el que resta de l’any 2013, 1.292,20 
euros en concepte de 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. Així mateix, resta pendent debatre l’aplicació dels 
4.345,39 euros restants, en funció de les conclusions que s’assoleixin a partir de 
l’anàlisi i debat sobre aquest informe. 
 

 
B.2. Potenciar el paper de la UAB com a agent actiu en la seva àrea d’influència 

territorial 
 

En el període juliol 2012-juny 2013 s’han dut a terme les accions següents: 
 
◦ S’ha col·laborat en el projecte d’impulsar un ecosistema innovador en el marc 

de l’agregat UAB-30 i del CEIUAB 2011, a través dels dos programes següents: 
PIMEInnova i UAB-Emprèn, promoguts pel Consell Social, el qual també ha 
participat en la seva definició i hi col·labora econòmicament. 

 
PIMEInnova 

 
PIMEInnova s’ha concebut amb la finalitat de donar un impuls a la col·laboració 
Universitat-PIME, tenint com a principal objectiu servir de “demostrador” per a 
que, amb el suport de les administracions amb competències en aquest àmbit, 
s’implanti com a un programa estable en el conjunt de territori, enfocat a 
promoure la generació d’oportunitats d’innovació a les petites i mitjanes 
empreses per millorar la seva productivitat i contribuir a la creació d’un impacte 
positiu al territori UABCEI. Per tal d’assolir aquest objectiu i identificar 
oportunitats d’innovació conjuntes, s’han realitzat 10 diagnòstics a empreses 
amb potencial innovador, que han estat les següents: 
 
 Tabosa. 

Activitat: decoletatge i mecanitzat de peces metàl·liques de precisió 
amb torns grans. 

 Ultrasion.  
Activitat: solucions industrials basades en ultrasons. 

 Neos.  
Activitat: fabricació de productes per a la neurocirurgia. 

 Pretransa.  
Activitat: fabricació de màquines per a la foneria de materials metàl·lics 
no-fèrrics. 



Document CSU 03/07-2012 
 
 

 6 

 Itosa.  
Activitat: fabricació de productes ortopèdics. 

 Mateu i Solé.  
Activitat: disseny i fabricació de màquines per a la injecció de materials 
termoplàstics. 

 ALB.  
Activitat: desenvolupament, fabricació i comercialització de sistemes de 
climatització i distribució energètica. 

 Dinamic.  
Activitat: disseny, producció i integració de productes acabats o 
subconjunts d’elements procedents de la transformació metàl·lica, 
principalment pels sectors de logística de paqueteria per als aeroports. 

 EM Decolletatge.  
Activitat: decoletatge de peces de molt alta complexitat i petites 
dimensions. Recent immersió en el sector dels implants dentals. 

 Forminsa.  
Activitat: estampadors de peça petita i fabricants de maquinària per 
estampació. Peces pel sector d’electricitat i futura smart-grid. 
 

Aquests diagnòstics han estat informats i debatuts a la Comissió Societat-
Universitat de 20 de febrer de 2013. Els objectius concrets han estat: 
 
 Lligar les oportunitats tecnològiques de mercat als respectius departaments 

i unitats de recerca de l’UAB-CEI. 
 Lligar les oportunitats tecnològiques a les cadenes de subministrament de 

les grans empreses de l’àrea d’influència territorial de la UAB, el que permet 
una validació del model d’innovació basat en el potencial tractor de les 
empreses grans de l’entorn UAB-CEI. 

 
El valor del programa ha residit en l’actuació conjunta i coordinada del Consell 
Social, promotor del projecte, la UAB, la patronal PIMEC, el Parc de Recerca 
UAB i el Centre Tecnològic ASCAMM, atès que aquest enfocament pot 
redundar a mig termini en un benefici individual i col·lectiu. PIMEC per 
representar a la petita i mitjana empresa de Catalunya, ASCAMM per ser un 
centre d'innovació amb gran experiència en el canal MARKET-PULL, el PRUAB 
per tenir un coneixement intens del canal TECHNOLOGY-PUSH, i la UAB per 
la gran capacitat en generació de nou coneixement. Per això, en aquests 
moments s'està preparant un protocol d'intencions que signarà el representant 
de cada entitat per a que les quatre institucions defineixin una estratègia 
conjunta, que permeti visibilitzar i ofertar aquestes capacitats de forma conjunta 
i afrontar els reptes mencionats de forma sinèrgica. L’aliança estratègica que es 
planteja permetria acollir tota la cadena de valor, des de la generació de 
coneixement fins al mercat. 
 
Els beneficis a futur del projecte són, per tant: 
 
 La generació de noves aliances en el si del campus d'excel·lència 

internacional. 
 La generació de noves estratègies basades més en la coordinació que en 

necessitats aïllades. 
 La generació d'una massa crítica important per encarar projectes europeus. 
 

 
El programa UAB-Emprèn, ha estat promogut pel Consell Social amb l’objectiu 
específic de fomentar l’emprenedoria dins la comunitat universitària i definir un 
model d’acompanyament a través de : 
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 Donar suport a les persones emprenedores per tal de millorar les habilitats, 

d’estimular la creativitat i consolidar els seus projectes i objectius 
empresarials. 

 Incrementar les possibilitats de desenvolupament i creixement dels 
projectes empresarials a través d’un itinerari d’acompanyament. 

 Assessorar i formar amb experts i empresaris del sector (practitioners) 
 
El públic objectiu general al que s'ha adreçat el projecte són els estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb idees i la necessitat vital d’emprendre. 
Com a experiència pilot, per tal de facilitar la posada en pràctica del projecte i  
aprofitar la transversalitat que té la UAB en disciplines no sovint lligades als 
camps purament tecnològics, s’ha focalitzat aquesta actuació en l’àmbit de les 
empreses culturals i creatives, atès que aquest: 
 
 És un àmbit d'especialització intel·ligent que al costat del de la salut, 

l'alimentació i la mobilitat configurarà els meta àmbits intel·ligents de 
l'activitat econòmica a la RIS3 de Catalunya. 

 Obre un gran potencial d'emprenedoria a la UAB. 
 És un àmbit en el que la UAB té un gran capital de coneixement (know why 

i know how). 
 És un important jaciment potencial d'ocupació. 
 Està alineat amb el model de village innovation i de coneixement tàcit. 

 
Pel que fa a la metodologia de treball, aquesta ha estat posada a prova 
satisfactòriament per PIMEC, i s’ha dividit en tres fases: 
 
Fase1.- Difusió i selecció de projectes: s’ha presentat el projecte UAB-Emprèn 
a degans i directors d’escola; i s’ha procedit a l’anàlisis, classificació i selecció 
dels projectes. 
 
Fase 2.- Formació: s’han realitzat sessions col·lectives i individuals de 
formació. Les classes col·lectives han comptat amb sessions formatives sobre 
l’anàlisi estratègica, l’estratègia comercial i la planificació econòmica, amb 
l’objectiu de proporcionar formació en conceptes bàsics per a l’estructuració del 
projecte. Les sessions individuals han estat enfocades al suport i 
assessorament en l’estructuració del projecte empresarial (diagnosi, creació i 
planificació). En aquesta fase han participat 32 estudiants: 18 de la Facultat de 
Filosofia i Lletres; 11 de l’Escola Massana; i 3 de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Fase 3.- Mentoring: a partir dels coneixements adquirits en la fase 2, els 
participants dels projectes escollits han elaborat un pla de negoci objecte de 
revisió durant aquesta fase 3, realitzant-se sessions de mentoring individual per 
resoldre dubtes en l’elaboració del projecte de negoci i validar la coherència i 
viabilitat del mateix. 
 
Els projectes escollits per a les sessions de mentoring han estat els següents: 
 
 “Knowxel”. Sr. Felipe Lumbreras (Escola d'Enginyeria) 
 “AmblIfe”. Sr. Jordi Marin (Escola d'Enginyeria) 
 “Ad On Demand “. Sr. Xavier Roca (Escola d'Enginyeria) 
 “Peces de joieria”. Sr. Alfredo Gómez (Escola Massana) 
 “Objetos Perdidos”. Sres. Micaela Caplan, Diana Vanegas i Argiñe 

Urrutia (Escola Massana) 
 “BINOMIS”. Sra. Verónica Villalón (Escola Massana) 
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 “Symbiosi”. Sr. Alejandro Paniagua, Sra. Rita Villà, Sr. Raúl Hernández i 
Sra. Laia Narciso (Facultat de Filosofia i Lletres) 

 “Familias 2,0”. Sres. Bruna Álvarez, Natàlia Barcons i Beatriz 
SanRomán (Facultat de Filosofia i Lletres) 

 “English4Fun”. Sra. Jenny García (Facultat de Filosofia i Lletres) 
 “Teatre instrumental”. Sra. Núria Pujolras (Facultat de Filosofia i Lletres) 

 
 

UAB-Emprèn 
 
El projecte UAB-Emprèn ha tingut, a més, sinergies molt positives en tant i en 
quant s’ha fet una important tasca d’identificar i aglutinar totes les accions en 
emprenedoria que duu a terme la UAB sota un mateix paraigües i amb la marca 
d’UABEmprèn. 
 
A part dels resultats concrets assolits amb la realització dels projectes 
PIMEInnova i UAB-Emprèn, amb la seva execució s'ha pogut constatar que la 
metodologia en ambdós casos està prou desenvolupada, i que aprofitant 
sinergies amb entitats de l'entorn es pot assolir una massa crítica suficient com 
per a que aquestes activitats siguin exitoses. 

 
◦ S’ha col·laborat, juntament amb l’Equip de Govern de la UAB, el Parc de 

Recerca UAB i l’Associació d’Amics de la UAB, en la definició dels continguts 
de l’Open Science and Innovation Forum 2012, acte que ha tingut lloc el 14 de 
desembre de 2012. L’objectiu del fòrum ha estat doble: per una banda, crear un 
punt de trobada i networking d’empreses i recercadors de la Universitat en 
l’àmbit de la innovació científica, i d’altra banda, ser l’espai on es lliuren els 
Premis d’Excel·lència a la Transferència del Coneixement. S’ha comptat amb 
l’assistència de 129 participants d’acord amb la distribució següent: 
 
 50 participants provinents d’empreses externes (38%) 
 49 participants provinents de grups de recerca de la UAB (38%) 
 10 participants provinents d’empreses ubicades a Eureka (8%) 
 9 participants provinents de grups de recerca del CSIC (7%) 
 4 participants provinents d’altres centres de recerca del PRUAB (3%) 
 3 participants provinents de centres tecnològics (2%) 
 3 participants provinents de l’Anella hospitalària (2%) 
 1 participant provinent d’institucions públiques (2%) 

 
L’impacte del Fòrum en el territori ha estat important i s’han generat 2 outputs 
arran de l’acte: la creació del comitè d’empreses innovadores del Parc de 
Recerca UAB i la identificació de més de 10 possibles projectes col·laboratius 
empresa-grup/s de recerca de la UAB.  
 

En relació a l’acció prevista en el pla anual d’actuacions de l’any 2012 per a la 
col·laboració en actuacions divulgatives del projecte territorial de la UAB-30, amb una 
dotació de 3.500 euros pendent d’aplicar en el segon semestre de 2012, no s’ha dut a 
terme cap actuació, atès que es replanteja l’enfocament del projecte i en el Ple de 28 
de febrer de 2013 s’aprova la participació de la UAB en l’Associació Àmbit B-30. 
Aquesta Associació té com a objecte definir i desenvolupar una estratègia de 
col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, administracions locals, 
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per incentivar 
l’economia productiva a la zona industrial i tecnològica de l’àrea d’influència i per 
posicionar aquest territori com a una de les regions industrials amb més potencial 
innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa. 
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La finalització dels projectes PIMEInnova i UAB-Emprèn suposen una aportació 
per part del Consell Social d’import 20.000 euros, que és la quantitat imputable a 
l’àmbit de les accions de potenciar el paper de la UAB com a agent actiu en la 
seva àrea d’influència territorial. 
 

B.3. Participació en el projecte Grup Claris i les Jornades La Universitat Opina de 
l’Associació d’Amics de la UAB 

 
El projecte Grup Claris consisteix en la organització de debats tertúlia mensuals 
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 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 té una participació presencial i mediàtica en els actes del Grup 
Claris, a la vegada que compta amb una presència mediàtica en les jornades de 
La Universitat Opina. 

 
Les activitats de Grup Claris realitzades en el període de juliol 2012 a juny 2013 
han estat les següents: 

 
- “La crisi general i els problemes específics de Catalunya” (26 de 

setembre de 2012). Ponència a càrrec del senyor Antón Costas, 
catedràtic de Política Econòmica de la UB i vicepresident del Cercle 
d'Economia. Hi assisteix, en representació del Consell Social, el senyor 
Xavier Verge. 

 
- “El debat de Catalunya vist des de Madrid” (8 de novembre de 2012). 

Ponència a càrrec del senyor José Antonio Zarzalejos, exdirector del 
diari ABC. Hi assisteix, en representació del Consell Social, el senyor 
Ramon Alberich. 

 
- “La crisi del PSC i Barcelona” (7 de febrer de 2013). Ponència a càrrec 

del senyor Jordi Martí, president del Grup Municipal Socialista de 
Barcelona. 

 
- “Quina regeneració democràtica és possible?” (18 d’abril de 2013). 

Ponència a càrrec del senyor Josep Ramoneda, llicenciat en Filosofia a 
la Universitat Autònoma de Barcelona, és periodista, filòsof i escriptor. 
Hi assisteix, en representació del Consell Social, el senyor Daniel 
Furlan. 

 
- “La doble crisi econòmica i política que patim” (6 de juny de 2013). 

Ponència a càrrec del senyor Juan José López Burniol, llicenciat en 
dret, notari des de 1971, analista habitual als mitjans de comunicació. Hi 
assisteix, en representació del Consell Social, el senyor Daniel Furlan. 

 
Les Jornades La Universitat Opina realitzades en el període de juliol 2012 a 
juny 2013 han estat les següents: 

 
- “Debat independència. Les referències de Canadà-Quebec i de Regne 

Unit-Escòcia” (7 de novembre de 2012). Ponències a càrrec del doctor 
Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; doctor Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret 
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Constitucional de la Universitat de Sevilla; i doctor Ferran Requejo, 
catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra. 

 
- “Models de finançament universitari” (13 de desembre de 2012). 

Ponències a càrrec del senyor doctor Xavier Grau, rector de la 
Universitat Rovira i Virgili i vocal del Comitè Permanent de la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE); doctor 
Antoni Manresa, catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de 
Barcelona; i doctor Josep Lluís Raymond, catedràtic de Fonaments de 
l’Anàlisi Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
- “Debat infraestructures” (26 de febrer de 2013). Ponències a càrrec del 

senyor Salvador Curcoll, conseller de Gestió i Promoció Aeroportuària 
(GPA); senyor  Xavier Fageda, professor de Política Econòmica de la 
Universitat de Barcelona; doctora Anna Matas, catedràtica d’Economia 
Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona; i senyor  Joaquim 
Nadal, professor de la Universitat de Girona i exconseller de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

 
- “Hipoteques i desnonaments. i ara, què?” (11 d’abril de 2013). 

Ponències a càrrec de la senyora Ada Colau, portaveu de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH); senyor José María Fernández Seijo, 
magistrat; doctor Antoni Serra Ramoneda, catedràtic emèrit de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; i senyor Santiago Vidal, magistrat. 

 
En el període juliol 2012 – juny 2013, el Consell Social ha liquidat 6.000 euros 
en concepte d’aportació al projecte Grup Claris i les Jornades La Universitat 
Opina. 

 
 
B.4.  Premi Universitat-Societat de l’Associació d’Amics de la UAB 
 

El Consell Social, mitjançant una aportació de 2.000 euros, 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 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 22 de novembre de 2012, 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 
Reig, empresària. També, en el marc de la Festa, es van donar els premis 
Sinergia Educativa (tercera edició), que finança el Consell Social. El lliurament 
dels premis va ser a càrrec del senyor Xavier Verge, membre del Consell Social. 

 
 
C) Accions per a la comunitat universitària 
 
Pel que fa a les accions per a la comunitat universitària dutes a terme en el període 
juliol 2012-juny 2013, el Consell Social de la UAB ha finançat les Beques Impuls de la 
Fundació Autònoma Solidària (FAS) corresponents al curs 2012-2013.  
 
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 
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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.  
 
El finançament de les Beques Impuls per part del Consell Social es realitza en virtut de 
l’acord 51/2008 pres en sessió plenària, pel qual s’assigna una quantitat de caràcter 
plurianual per a la posada en marxa del Programa Impuls i les beques a estudiants de 
la UAB en situació de discapacitat. En base a la dotació acordada al 2008, en l’any 
2013 està prevista a la darrera aportació al projecte i en el pla de treball de la FAS es 
contempla la cerca de les vies de finançament alternatives corresponents. 
 
Pel que fa al període juliol 2012-juny 2013, en base al resolt per la Comissió 
Avaluadora de les Beques Impuls, reunida el 22 de gener de 2013, el Consell Social 
ha liquidat una aportació de 18.361 euros en concepte de les Beques de la 
convocatòria per al curs 2012-2013. 
 
 
D) Accions de relació amb la secundària, el batxillerat i els ensenyaments superiors de 

formació professional, d’ensenyaments artístics i d’art i disseny 
 
Es dóna continuïtat al suport i col·laboració econòmica per als programes 
d’apropament següents:  
 
D.1.  Programa Ítaca (aportació de 23.500 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 nois i noies de 15 anys que han acabat tercer d'ESO i que, durant el 
proper curs, hauran d'optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul 
professional de grau mitjà o estudiar batxillerat. El programa té per objectiu 
principal animar els alumnes a continuar estudiant després d'acabar l'etapa 
d'ensenyament secundari obligatori. Alhora, vol ser un espai de convivència entre 
alumnat d'entorns socials diversos i vol potenciar l'ús del català. 
 
Cada any, el Campus Ítaca se celebra durant els mesos de juny i juliol i té una 
durada de sis setmanes. Hi participen al voltant de 430 estudiants 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. 
 
En el període juliol 2012 – juny 2013 finalitza la novena edició del Campus Ítaca 
(que té lloc des de l’11 de juny fins el 19 de juliol de 2012) i s’inicia la desena 
edició (que té lloc des del 10 de juny fins el 18 de juliol de 2013). En la IX edició 
del Campus Ítaca i hi han participat prop de 450 alumnes procedents de 56 
instituts del Vallès Occidental i de l'Oriental, del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès, 
del Bages i del Berguedà. Pel que fa a la X edició, es ressalta que a l’any 2013 
es compleixen 10 anys del Campus Ítaca, des que al 2004 es posés en marxa 
aquest programa socio-educatiu tan singular, en el que el Consell Social ha 
col·laborat des del seu inici.  
 
 
 
 
Dades recents del programa Campus Ítaca posen de manifest que: 
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- El 23% de l’alumnat que participa en el programa continua estudiant a la 

UAB després d'acabar l'etapa d'ensenyament secundari 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 Campus Ítaca 
procedeix de les tres comarques properes amb greu impacte de crisi 
econòmica i més població de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
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 convocatoria. 
 
El senyor Xavier Verge, en representació del Consell Social, ha assistit  als actes 
de cloenda del segon i tercer torn de la IX edició del Campus Ítaca (edició 2012), 
els dies 5 i 19 de juliol de 2012, respectivament. El senyor Xavier Becerra ha 
assistit a l’acte de cloenda del primer torn de la X edició del Campus Ítaca (edició 
2013), el dia 20 de juny de 2013. Els actes de cloenda del segon i tercer torn 
tenen lloc el mes de juliol de 2013, una vegada finalitzades les estades de cada 
torn. 
 
El senyor Josep Escaich, en representació del Consell Social, ha assistit el dia 25 
de juny de 2013 a l’acte de lliurament de les beques salari Ítaca- Banco 
Santander corresponents a la quarta convocatòria de beques. A més de lliurar les 
beques als 20 estudiants seleccionats que han finalitzat els seus estudis de 
secundària en el curs 2011-2012 i que es matriculen al primer curs de qualsevol 
grau impartit pels centres propis de la UAB, l’acte ha coincidit amb la primera 
promoció d’estudiants graduats receptors de les beques des del curs 2009-2010. 
 

 
D.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. 
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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. 
Dades recents del programa Argó posen de manifest que el 25% de l’alumnat 
que participa en el programa continua estudiant a la UAB després d'acabar 
l'etapa d'ensenyament secundari obligatori. 
 
El senyor Xavier Becerra, en representació del Consell Social, ha assistit  a l’acte 
de lliurament de premis de la desena edició del programa Argó realitzat el dia 18 
de juny de 2013, en el que han estat lliurats, en total, 15 premis  i 25 mencions 
honorífiques als treballs següents: 
 
Primers premis: 
 
• “Publicitat televisiva per joves“. Sr. Guillem Rodríguez Arnal (INS Joan Oró, 

Martorell). 
 
• “Compartició de secrets”. Sra. Mireia Ventura Alsinam (INS Lacetània. 

Manresa). 
 
• “La poétique de l’innocence: un essai sur la dichotomie de l’être”. Sra. Laura 

Solé Aymamí (INS Montserrat, Barcelona). 
 
• “Anàlisi del cinema d’Alfred Hitchcock. Realització d’un curtmetratge de 

suspens”. Sr. Guillem Artigas Vilà (INS La Bisbal, La Bisbal d’Empordà).  
 
• “Desenvolupament d’un dispositiu per recuperar la funció palpebral”. Srs. 

Roger Macaya Munell i Miquel Sierra Montoya (INS Leonardo da Vinci, Sant 
Cugat del Vallès). 

 
Segons premis: 
 
• “Agents causals de les toxiinfeccions alimentàries en relació a la manipulació 

i conservació dels aliments”. Srs. Guillem Càncer Requeno i Zoya Naumov 
Corbera i Sra. Claudia Riba Tamburini (Escola Frederic Mistral / Tècnic 
Eulàlia. Barcelona). 

 
• “Plats in motion”. Sra. Paula Izquierdo González (Maristes Valldemia, 

Mataró). 
 

• “Mi serenidad en estos momentos es la inociencia. Miquel Espigulé i Plana 
(1910-1940)”, Sr. Marc Espigulé Llover (INS Montsacopa, Olot). 

 
• “Composició musical a partir d’un text literari”. Sra. Gemma Muñoz Brugués 

(INS Montilivi, Girona). 
 

• “Diagnose of cranial deformations in babies using an electronic tool”. Sr. Jordi 
Fígols Vilarrasa ( EASDOlot, Olot). 

 
Tercers premis: 
 
• “Bacteris oportunistes: un perill als hospitals”. Sra. Clara Izquierdo Antó (INS 

Premià de Mar, Premià de Mar). 
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• “Afecta el tabac la fertilitat masculina?”. Sra. Marina Arjona Costa (INS Alba 
del Vallès, Sant Fost de Campsentelles). 

 
• “El dèficit fiscal a Catalunya i la seva repercussió en l’economia catalana”. Sr. 

Dídac Marti Pinto (Escola Pia Sabadell). 
 
• “Més enllà d’un rostre”. Sra. Carla Cànovas Puigmartí (Escola Massana, 

Barcelona). 
 
• “Disseny d’un karting outdoor a Vilafranca del Penedès. Sr. Ivan Colet 

Iglesias (INS Alt Penedès, Vilafranca del Penedès).  
 
Mencions honorífiques: 
 
a) Mencions honorífiques a l’àmbit Argó: 

 
• “A la recerca de la veritat”. Sra. Laura Jiménez García (INS La Mallola, 

Esplugues de Llobregat). 
 

• “Síntesi de nanopartícules”. Sr. Germán Mora Marín (INS Can Jofresa, 
Terrassa). 

 
• “Càncer de bufeta. Recerca d’un nou bacteri per a la seva cura”. Sra. Carla 

Casellar Álvarez  (INS Santa Eulàlia. L’Hospitalet de Llobregat). 
 

• “Dubbing: do or do not”. Sra. Paula Rodríguez Ocaña (INS El Foix, Santa 
Margarida i els Monjos). 
 

• “Estudi de la ubicació d’un centre comercial a Esparraguera”. Sra. Marta 
Rodríguez Navarro (INS El Cairat. Esparraguera). 

 
b) Mencions honorífiques a l’àmbit Científic/Sanitari: 

 
• “Criptografia: Seguretat i pirateria informàtica”. Sr. Gerard Orrit Solé (Nostra 

Senyora del Carme, Balaguer). 
 

•  “Epigenètica i càncer ”. Sres. Eva Crespo García i Raquel Madrona 
Bonastre (INS Sant Quirza, Sant Quirze del Vallès). 

 
• “Classificació i identificació de vins per mitjà d’anàlisis fisicoquímiques i 

mètodes estadístics”. Sra. Aida Carretero Coo (INS Jaume Callís, Vic).  
 

• “El moviment de les cordes dels instruments musicals”. Sr. Esteve Bramon 
Casademont (INS Pere Alsius i Torrent, Banyoles). 

 
• “Emmagatzemant i ocultant informació dins del DNA”. Sr. Robert Seara 

Mora (INS Ernest Lluch. Barcelona). 
 

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

• “El fracàs escolar: Una comparativa internacional”. Sra. Alba Ruiz Siñol 
(INS Cap  Norfeu, Roses).  

  
• “L’Art de ser diferent “Una mirada més enllà dels estereotips socials”. Sr. 

Pol Penas Mallén (EASDOlot, Olot).  
  



Document CSU 03/07-2012 
 
 

 15 

• “Entre Onades”. Sres. Laura Cugat Ruiz, Anna Pérez Cargol, Claudia 
Perpiña Marí i Mar Ribas Jubert (Escola Vedruna, Palamós). 

  
• “L’Hospitalet de Llobregat (1936-39). Els bombardejos i la defensa passiva 

de la reraguarda” Sra. Laia Arenas Vilella, Sr. Guillem Domingo Ribas, Sra. 
Laura García Martínez i Sr. Daniel Grande Tem (INS. Mercè Rodoreda. 
L’Hospitalet de Llobregat). 

  
• “El poder de la informació”. Sr. Chaimae Essousi el Hadj (INS Joaquima Pla 

i Farreras, Sant Cugat del Vallès). 
 

d) Mencions honorífiques a l’àmbit Artístic: 
 

• “El so de les emocions”. Sr. Guillem Antoni Cots, Sr. Joel Oliveras 
Llorente, Sra. Alba Serrano Ortiz i Sr. Adrià Vilanova Perelló (INS Sant 
Quirze, Sant Quirze). 

  
• “Les matemàtiques i la música: El nombre d’or”. Sra. Montserrat Calzadilla 

Miranda (Sant Josep Teresianes Gràcia, Barcelona). 
 

• “Un disseny no només s’ha d’entendre, sinó que ha de seduir”. Sr. Albert 
Pujol Masana (INS Gabriel Ferrater i Soler, Reus). 

  
• “El procés de creació d’una cançó original. Sra. Sandra Bautista González 

(INS Alba del Vallès, Sant Fost de Campsentelles). 
 

• “Loop Festival, projecte de plantejament i disseny d’un festival de música de 
rock alternatiu”. Sr. Aleix Font Tro (Institut Euclides, Pineda de Mar). 

 
e) Mencions honorífiques a l’àmbit Tecnològic: 

 
• “Disseny d’un espectacle de So i Llums de Nadal”. Sr. Roger Vallès Juvé 

(INS Miquel Martí i Pol., Roda de Ter).  
 
• ”Museu virtual de la Patum-Aplicació per iPhone”. Sr. Joan Serra Ortega 

(INS Pere Fontdevila, Gironella). 
  
• “Projecte de disseny d’un skatepark low-cost a partir de materials reciclats”. 

Sr. Aram Mujal Albiol (INS Verdaguer, Barcelona).  
  
• “Control d’un pàrking automatitzat”. Sres. Angela García Fernández i Ester 

Pina Mariscal (INS Can Mas. Ripollet). 
 

• “Robòtica: Electrònica, mecànica i programació”. Srs. Alberto Alomar 
Casanovas i Oriol Colomé Font (Escola Sant Gregori, Barcelona). 

 
 
D.3.  Premi Sinergia Educativa (bossa del premi d’import 6.000 euros) 
 

Premi que té com a objectiu guardonar iniciatives de col·laboració entre centres 
d'ensenyament secundari i la UAB per tal de reconèixer la feina feta, contribuir a 
la seva continuïtat i, si escau, ampliar-la. El Consell Social aporta la dotació anual 
de l’import de la bossa d’ajuts. En relació a la quantia d’aquesta bossa, el Ple del 
Consell Social de 19 de desembre de 2012, acorda passar d’una dotació de 
12.000 euros a una de 6.000 euros per a l’any 2012, per així destinar 6.000 euros 
a la línia de col·laboració conjunta amb l’Associació d’Amics de la UAB per 
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potenciar el paper de la UAB com a agent actiu en la seva àrea d’influència 
territorial mitjançant accions divulgatives dirigides a empresaris i a la societat en 
general, a través de les tertúlies Grup Claris i les jornades La Universitat Opina. 
 
En el període juliol 2012-juny 2013 s’ha convocat el III Premi Sinergia Educativa 
(any 2012) i s’han presentat tres projectes, que reuneixen els requisits per optar 
al premi i acrediten mèrits i qualitat suficients per a aquesta distinció. El 19 
d’octubre de 2012 es reuneix el jurat que ha de resoldre la convocatòria, 
acordant a favor dels projectes següents: 

 
- Primer premi, dotat amb 3.000 euros, al projecte “Despertant l‘interès per la 

Ciència”, presentat pels doctors Ramón Alibés Arqués i Gregori Ujaque 
Pérez del Departament de Química, membres del grup de recerca CEPAP, 
en reconeixement a l’èxit i la projecció d’un programa que posa a disposició 
de l’alumnat de Batxillerat coneixements i recursos materials del 
Departament de Química de l’Autònoma, acollint-los directament en els 
seus propis laboratoris amb implicació de professorat universitari. 

 
- Accèssit, dotat amb 1.500 euros, per al projecte “Llegim en parella a 

secundària. Col·laboració entre la UAB i instituts per a portar a la pràctica la 
tutoria entre iguals per a la millora de la comprensió lectora”, presentat pel 
doctor David Duran Gisbert, del Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l’Educació; la doctora Marta Flores Coll, del Departament de 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació; la senyora Maite Oller 
Sánchez, membre del GRAI; la senyora Carme Sanjuan González, 
professora de l’IES Bernat el Ferrer; i la senyora Mercè Farreig i Reig, 
professora del CE Jacint Verdaguer. S’atorga l’accèssit en reconeixement a 
la transferència a l’ensenyament secundari i l’experiència reeixida d’impuls 
de la lectura, que implica la intervenció de la Universitat en un programa del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

L’import liquidat per a aquesta línia en el període juliol 2012 - juny 2013 és de 38.500 
euros. 
 
 
V. Àmbit de funcionament del Consell Social 
 
A) Nomenaments i cessaments de membres del Consell Social 
 

En el període comprès des del mes de juliol de 2012 fins el mes de juny de 2013, 
han tingut lloc els nomenaments i cessaments següents de membres del Consell 
Social, que han afectat la composició d’aquest òrgan: 

 
- En data 17 de juliol de 2012 el Consell de Govern de la UAB, vençut el període 

de quatre anys pel que va ser nomenat, acorda renovar el senyor Juan Manuel 
Gómiz Rodríguez com a representant de personal d’administració i serveis en 
el Consell Social. (Acord del Consell de Govern 86/2012, de 17 de juliol) 
 

- En data 17 de juliol de 2012 el Consell de Govern de la UAB nomena el senyor 
Carlos Pérez Padilla com a representant dels estudiants en el Consell Social, 
atès que el senyor Guillem Casòliva Cabana deixa de ser membre del Consell 
de Govern en data 3 de juliol de 2012. (Acord del Consell de Govern 86/2012, 
de 17 de juliol) 
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- En data 22 de maig de 2013 el Parlament de Catalunya acorda el nomenament 
del senyor Tirso Gracia Serrano com a membre del Consell Social de la UAB, 
en substitució del senyor Ricardo Rodrigo Amar. 
 

- En data 5 de juny de 2013 el Consell de Govern de la UAB acorda nomenar la 
doctora Laura Santamaria Guinot com a representant del personal docent i 
investigador (PDI) en el Consell Social (Acord del Consell de Govern 48/2013, 
de 5 de juny).  
 
El nomenament ve motivat perquè en data 21 de març de 2013 es constitueix 
el nou Claustre de la UAB, el qual escull els seus nous representants en el 
Consell de Govern i, fruit d’aquestes eleccions, causa baixa del Consell de 
Govern el membre d’aquest òrgan representant del PDI en el Consell Social, 
senyor Xavier Verge Mestre. 
 

- En data 5 de juny de 2013 el Consell de Govern de la UAB acorda nomenar la 
senyora M. Antonia Doroteo Muñoz com a representant del personal 
d’administració i serveis (PAS) en el Consell Social (Acord del Consell de 
Govern 48/2013, de 5 de juny).  
 
El nomenament ve motivat perquè en data 21 de març de 2013 es constitueix 
el nou Claustre de la UAB, el qual escull els seus nous representants en el 
Consell de Govern i, fruit d’aquestes eleccions, causa baixa del Consell de 
Govern el membre d’aquest òrgan representant del PAS en el Consell Social, 
senyor Juan Manuel Gómiz. 
 

- En data 5 de juny de 2013 el Consell de Govern de la UAB acorda nomenar el 
senyor David Cordero Bouzas com a representant dels estudiants en el Consell 
Social (Acord del Consell de Govern 48/2013, de 5 de juny).  
 
El nomenament ve motivat perquè en data 24 de maig de 2013 el Consell 
d’Estudiants de la UAB procedeix a escollir el seu nou president, raó per la qual 
el senyor Carlos Pérez Padilla, membre del Consell Social en representació 
dels estudiants, perd la seva condició de membre del Consell de Govern. 
 
 

B) Nomenaments acordats pel Ple del Consell Social 
 

En el període comprès des del mes de juliol de 2012 fins el mes de juny de 2013, 
el Ple del Consell Social ha acordat els nomenaments següents: 

 
- Nomenament del vicerector de Política Acadèmica com a membre vocal de la 

Comissió Acadèmica del Consell Social, en representació de l’Equip de Govern 
de la UAB. (Acord plenari 49/2012, de 19 de juliol) 
 
En virtut de l’acord plenari 15/2013, de 28 de febrer, s’aprova actualitzar la 
denominació del representant de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica 
del Consell Social, que passa de vicerector de Política Acadèmica a vicerector 
de Professorat i Programació Acadèmica, atesa la redefinició de determinats 
àmbits d’actuació de l’Equip de Govern. 
 

- Nomenament del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació i la 
vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat com a membres vocals de la Comissió 
Societat-Universitat del Consell Social, en representació de l’Equip de Govern 
de la UAB. (Acord plenari 49/2012, de 19 de juliol) 
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En virtut de l’acord plenari 16/2013, de 28 de febrer, s’aprova actualitzar la 
denominació de la representant de l’Equip de Govern en la Comissió 
Acadèmica del Consell Social, que passa de vicerectora de Qualitat i 
Ocupabilitat a vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, atesa la 
redefinició de determinats àmbits d’actuació de l’Equip de Govern.  
 

- Nomenament del senyor Carlos Pérez Padilla com a membre vocal de la 
Comissió Societat-Universitat i la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
(Acord plenari 73/2012, de 31 d’octubre) 
 

- Nomenament del senyor Josep Escaich Ferrer com a president de la Comissió 
Económica del Consell Social, en substitució del senyor Ricardo Rodrigo Amar. 
(Acord plenari 73/2012, de 31 d’octubre) 
 

- Nomenament de la secretària executiva del Consell Social de la UAB com a 
representant del Consell Social en la Comissió de Selecció de les sol·licituds de 
la Convocatòria del Programa Finestreta de la UAB. (Acord plenari 93/2012, de 
19 de desembre) 
 

- Nomenament de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat com a 
membre vocal de la Comissió Acadèmica del Consell Social, en representació 
de l’Equip de Govern de la UAB. (Acord plenari 15/2013, de 28 de febrer) 
 
Es procedeix al nomenament en virtut de la redefinició dels àmbits d’actuació 
de l’Equip de Govern amb un Vicerectorat de Professorat i Programació 
Acadèmica (fins aleshores Vicerectorat de Política Acadèmica) i un Vicerectorat 
de Qualitat, Docència i Ocupabilitat (fins aleshores Vicerectorat de Qualitat i 
Ocupabilitat), i  atenent a les noves competències del Vicerectorat de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat. 
 

- Nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri com a president de la Comissió 
Societat-Universitat del Consell Social de la UAB, en substitució de la senyora 
Mireia Belil Boladeras. (Acord plenari 16/2013, de 28 de febrer) 
 

- Nomenament del senyor Ramon Alberich Ferrer en representació del Consell 
Social de la UAB com a patró de la Fundació UAB, en substitució del senyor 
Ricardo Rodrigo Amar. (Acord plenari 27/2013, de 3 de juny) 
 

- Nomenament de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació com a membre vocal 
de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social, en representació de 
l’Equip de Govern de la UAB. (Acord plenari 28/2013, de 3 de juny) 

 
 
C) Composició del Consell Social 
 

La composició del Consell Social de la UAB en el període comprès entre el juliol de 
2012 i el juny 2013 és la següent: 

Presidenta 
Alicia Granados Navarrete (nomenada pel Govern de la Generalitat de Catalunya) 

Nomenats pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
Josep Escaich Ferrer, president de la Comissió Econòmica  
Oriol Soler Castanys  
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Nomenats pel Parlament de Catalunya 
Moisés Amoròs Perich, president de la Comissió Acadèmica  
Ricardo Rodrigo Amar (fins el 22 de maig de 2013) 
Tirso Gracia Serrano (des del 22 de maig de 2013) 

Escollit pels ens locals 
Carme Carmona Pascual  

Nomenada per l’Associació d’Amics de la UAB 
Mireia Belil Boladeras, vicepresidenta del Consell Social 

Escollit per les organitzacions empresarials 
Daniel Furlan Silvestri, president de la Comissió Societat-Universitat  

 
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.  

Escollit per les organitzacions sindicals 
Xavier Becerra Castells  

Membres nats  
Ferran Sancho Pifarré, rector 
Judith Solé Resina, secretària general 
Santiago Guerrero Boned, gerent  

Escollits pel Consell de Govern de la UAB 

En representació del personal acadèmic 
Xavier Verge Mestre (fins el 5 de juny de 2013) 
Laura Santamaria Guimot (des del 5 de juny de 2013) 

En representació del personal d’administració i serveis 
Juan Manuel Gómiz Rodríguez (fins el 5 de juny de 2013) 
M.Antonia Doroteo Muñoz (des del 5 de juny de 2013) 

En representació dels estudiants 
Guillem Casòliva Cabana (fins el 3 de juliol de 2012) 
Carlos Pérez Padilla (des del 17 de juliol de 2012 fins el 5 de juny de 2013) 
David Cordero Bouzas (des del 5 de juny de 2013) 

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 
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. El senyor 
Ramon Alberich Ferrer assisteix, amb veu però sense vot, com a convidat permanent 
de les reunions del Ple del Consell Social, en qualitat de persona nomenada per 
l’organització empresarial que no té representant oficial en el Consell Social. D’altra 
banda, a l’igual que en el període anterior, resta pendent que l'organització sindical 
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que no té representant oficial en el Consell Social, dugui a terme el nomenament 
corresponent. 
 
 
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 període 
comprès entre el juliol de 2012 i el juny 2013 és la següent: 

 
Comissió Econòmica 
 
Ricardo Rodrigo Amar, president (fins el 31 d’octubre de 2012) 
Josep Escaich Ferrer, president (des del 31 d’octubre de 2012) 
 
Mireia Belil Boladeras 
Guillem Casòliva Cabana (fins el 3 de juliol de 2012) 
Carlos Pérez Padilla (des del 31 d’octubre de 2012) 
Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d’Economia i Organització 
Juan Manuel Gómiz Rodríguez (fins el 5 de juny de 2013) 
Santiago Guerero Boned 
 
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. 

 
Comissio Acadèmica 
 
Moisés Amorós Perich, president 
 
Xavier Becerra Castells 
Guillem Casòliva Cabana (fins el 3 de juliol de 2012) 
Carlos Pérez Padilla (des del 31 d’octubre de 2012 fins el 5 de juny de 2013) 
Juan Jesús Donaire Benito, vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 
(des del 19 de juliol de 2012) 
Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat (des del 
28 de febrer de 2013) 

 
Sònia Hernández Tejada, secretària 

 
Assisteixen com a convidats a les reunions de la Comissió Acadèmica el 
vicegerent d’Ordenació Acadèmica i la Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 

 
Comissió Societat-Universitat 
 
Mireia Belil Boladeras, presidenta (fins el 28 de febrer de 2013) 
Daniel Furlan Silvestri, president (des del 28 de febrer de 2013) 
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Xavier Becerra Castells 
Sílvia Carrasco Pons, vicerectora d’Estudiants i Cooperació (des del 3 de juny de 
2013) 
Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat (des del 
19 de juliol de 2012) 
Lluís Tort Bardolet, vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació (des del 19 
de juliol de 2012) 
Xavier Verge Mestre (fins el 5 de juny de 2013) 

 
Sònia Hernández Tejada, secretària 

 
Comissió Permanent 
 
Presidenta del Consell Social, presidenta de la Comissió 
Vicepresidenta del Consell Social 
Rector/a de la UAB 

 
Sònia Hernández Tejada, secretària 
 
 
E) Participació del Consell Social en altres òrgans 

 
El Consell Social, en virtut de les representacions corresponents acordades en 
sessió plenària, 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, d’acord amb les representacions següents: 

 
▫ Alicia Granados:  
 

▹ Consell de Govern de la UAB 
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
▹ Fundació Privada Parc de Recerca UAB 
▹ Fundació Biblioteca Josep Laporte 
▹ Fundació Doctor Robert 
▹ 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 
▹ Comissió per a l’estudi de la Governança 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. 
 
La doctora Alicia Granados, presidenta del Consell Social, ha estat assistint a 
les reunions del Comitè Executiu de l’Associació Conferència de Consells 
Socials Espanyols de les Universitats Públiques, en representació dels 
presidents dels consells socials catalans, fins a la data d’11 d’abril de 2013, que 
és quan es renova la composició del Comitè Executiu. 
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▫ Moisés Amorós:  
 
▹ Conferència General del CIC 
▹ Comissió de Responsables de política de qualitat dels Consells Socials de 

les universitats públiques de Catalunya de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. 

 
▫ Ramon Alberich: 
 

▹ Vila Universitària SL 
▹ Hotel Campus SL. 
▹ Fundació UAB (des del 3 de juny de 2013) 

 
▫ Xavier Becerra: 

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

 
▫ Mireia Belil:  

 
▹ Forética (fins el 28 de febrer de 2013) 

 
▫ Daniel Furlan: 

 
▹ Forética (a partir del 28 de febrer de 2013) 
▹ 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 (des del 19 de desembre de 2012) 
 
▫ Juan Antonio Módenes:  

 
▹ Consell de l'Habitatge Social de Barcelona. 

 
▫ Ricardo Rodrigo: 

 
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (fins el 3 de juny de 2013) 

 
▫ Xavier Verge: 

 
▹ Forética (fins el 5 de juny de 2013) 
▹ Comitè de Responsabilitat Social de la UAB (fins el 5 de juny de 2013) 
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F) Pressupost del Consell Social 
 

En el Ple de 19 de desembre de 2012 s’aprova el pressupost del Consell Social 
corresponent a l’any 2013.  

 
PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL PER A L'ANY 2013 (resum) 
(En Euros)   
   
   
INGRESSOS 

 
PRESSUPOST  

2013 
   
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual 
Generalitat)  

463.809,51 

   
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS (aplicació de romanent per a 
accions del Programa Universitat Societat))  

87.500,00 

   

TOTAL INGRESSOS  551.309,51 
   
   
DESPESES 

 
PRESSUPOST  

2012 
   
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL  193.909,51 
   
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS  184.092,47 
   
   Despeses generals  24.177,94 
   Despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica  13.000,00 
   Despeses de funcionament del Consell Social  68.524,05 
   Despeses per quotes en associacions  9.000,00 
   Despeses per estudis tècnics (auditoria)  69.390,48 
   
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (accions del 
Programa Universitat-Societat)  

173.307,53 

   
   
TOTAL DESPESES  551.309,51 

 
Es destaquen els aspectes següents: 

 
- Del total del pressupost de l’any 2013, les despeses de personal suposen un 

35,17% (193.909,51 euros), les despeses de béns corrents i serveis un 33,39% 
(184.092,47 euros), i les despeses del pla anual d’actuacions del Programa 
Universitat-Societat suposen un 31,44% (173.307,53 euros). Es manté, per tant, 
l’eix estratègic de  contribució econòmica a projectes i actuacions concretes de la 
UAB en l’àmbit Societat-Universitat. 

 
- Pel que fa a l’import de la subvenció una vegada descomptades les despeses de 

personal, aquesta disminueix un 2,06%, en la línia de la reducció aplicada per la 
Generalitat de Catalunya en la subvenció a la Universitat en l’any 2012. L’aplicació 
d’aquesta reducció, juntament amb la congelació de l’import de la subvenció anual 
del Consell Social des de l’any 2008, haurà suposat un estalvi acumulat d’import 
36.962 euros. (L’esmentada congelació s’ha vingut aplicant en virtut de l’acord pres 
en el Ple del Consell Social, pel qual en el període 2008-2010, en coherència amb 
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el context de crisi, no s’imputa cap increment en la subvenció anual, plantejament 
que s’ha mantingut en els anys 2011 i 2012). 

 
Si, a més, es considera l’aportació realitzada en els anys 2011 i 2012 al pressupost 
de la UAB, per un import total de 198.650 euros (144.000 euros en el 2011 i 
54.650,96 euros en el 2012, a compte del romanent acumulat del Consell Social), 
la política de congelació i restricció aplicada pel Consell Social des de l’any 2008 
haurà suposat un estalvi de 235.612 euros. 
 

- Es continua amb la política de contenció de les despeses de funcionament de la 
Secretaria Tècnica del Consell Social. Així, s’absorbeix l’augment del cost derivat 
de l’increment de l’IVA i, a més, es redueixen aquestes despeses en un 2,26% en 
el 2013. En el període 2008-2013 s’haurà assolit una reducció acumulada del 
48,76%. 

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

Consell Social i s’aplica una reducció del 10% en l’import de les dietes per 
assistència dels membres del Consell Social, en coherència amb l’actual context de 
restricció i estalvi pressupostari. Aquesta reducció es suma a l’aplicada en l’any 
2012, (també del 10%) i en el 2010 (del 5%). Així mateix, des de l’any 2010, a 
aquestes despeses no se’ls aplica l’IPC. L’estalvi acumulat de despesa per aquest 
concepte en el període 2010-2013 haurà estat al voltant dels 29.500 euros.  

 
 
G) Reunions realitzades i acords presos pel Consell Social en el període juliol 2012-

juny 2013 
 

En el període comprès entre el mes de juliol de 2012 i el mes de juny de 2013, 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 9 101 
Comissió Acadèmica 9 54 
Comissió Societat-Universitat 4 13 
Plenari 8 96 

Total 30 264 
 
En tot el període s’han pres un total de 264 acords, alguns de més transcendència 
per a la UAB, com ara: 

 
1. El pressupost de la UAB per a l’any 2013. 

 
2. Els criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma 

de Barcelona per a l’exercici 2013. 
 

3. Les línies generals  i el calendari per a la elaboració del Pla d’Estabilització 
Pressupostària de la UAB. 

 
4. El balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del 

pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l'exercici 
2011. 

 
5. El balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a 

l’exercici 2011 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació 
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Hospital Clínic Veterinari, la Fundació Privada Gespa, la Fundació Doctor 
Robert, la Fundació Autònoma Solidària, la Fundació Privada Parc de Recerca 
UAB i Futurfirms, SL. 

 
6. La formalització d’operacions d’endeutament a curt termini per un import màxim 

de 35 milions d’euros, d’acord amb les condicions econòmiques i financeres 
corresponents. 
 

7. L’aval per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a una operació 
d’endeutament a curt termini de la Fundació UAB. 
 

8. L’acord que la UAB no procedeixi a l’emissió d’una comfort letter sobre una 
operació d’endeutament a curt termini de la Fundació Centre de Recerca en 
Sanitat Animal (CReSA). 

 
9. La planificació de les auditories internes de la UAB per a l'any 2013. 

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

 
11. La ratificació de la proposta de dissolució del Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya (CBUC) per a la seva integració en el Centre de 
Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i la proposta de 
transformació del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC). 
 

12. La creació d’empreses de base tecnològica. 
 

13. La ratificació de contractes de llicència de patents. 
 

14. Els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de 
l'adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a 
determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
acadèmic 2012-2013. 

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

 
16. El Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, la UAB i el Consell Social 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. 
 

17. La creació de l’Escola de Doctorat de la UAB. 
 

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

19. L’adscripció de l’Escola Doctor Robert, com a centre adscrit a la UAB. 
 

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

21. L’aplicació de casuístiques concretes de la Normativa sobre règim de 
permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel 
Ple del Consell Social de 20 de juny segons acord 18/2011. 
 

22. La creació de màsters universitaris. 
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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 2012-2013. 
 

27. El pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l'exercici de 2013. 
 

28. La liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a l'exercici 2011. 
 

29. El pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social 
corresponent a l’any 2013. 
 

30. L’aportació al pressupost de la UAB de 54.650,96 euros corresponent al 
romanent acumulat no compromès del Consell Social a 31 de desembre de 
2011. 

 
 

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 seguiment mensual de l’execució del pressupost de la UAB corresponent a 

l’any 2012 i a l’any 2013. 
 

2. L’informe dels comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 
2011. 
 

3. La comptabilitat analítica de la UAB corresponent a l’exercici 2010. 
 

4. La Carta de Recomanacions corresponent a l’exercici 2011 elaborada per 
l’empresa d’auditoria externa. 
 

5. El model de dedicació docent de la UAB. 
 

6. La matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 2012-
2013. 
 

7. Els informes anuals corresponents al curs 2012/2013 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. 
 

8. El seguiment i informació dels projectes del Programa Universitat-Societat. 
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VI. Declaracions del Consell Social 
 
El Ple del Consell Social reunit el 3 de juny de 2013 aprova la declaració següent 
(Acord 22/2013): 
 
El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, reunit el dia 3 de juny de 
2013, davant la situació esdevinguda de bloqueig de l’edifici del Rectorat de la UAB i 
d’actes de vandalisme, intimidació i coacció al Campus de la Universitat, declara que: 

 
- Defensa la universitat pública com una peça essencial del sistema de garanties 

socials en una societat democràtica, compromesa amb els valors, procediments i 
òrgans democràtics, i com a eina fonamental per a promoure la cohesió i inclusió 
social i aconseguir una societat més avançada i justa. 

 
- Advoca sempre per les vies del diàleg, consens i respecte per a l’expressió 

d’opinions i el dret de manifestació, i defensa el lliure funcionament dels òrgans de 
govern democràtics de la Universitat. 

 
- Denuncia qualsevol acte de coacció i intimidació contra les persones i de 

vandalisme contra els béns públics en el campus universitari, així com la vulneració 
de la normalitat institucional i laboral derivada del bloqueig al lliure accés a edificis 
públics, i dóna el seu suport a l’Equip de Govern en l’adopció de mesures per a 
evitar que aquests esdeveniments es tornin a repetir i per preservar els principis 
democràtics i de convivència a la UAB, inherents a la universitat pública. 
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VII. Annex 
Discurs  del senyor Josep Escaich Ferrer, president de la Comissió Econòmica 
del Consell Social, en l’acte de la inauguració del curs acadèmic 2012-2013 de la 
UAB el 26 de setembre de 2012 
 
 
Rector, Secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya, Alcaldessa de Cerdanyola 
del Vallès, Autoritats  de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments del Vallès 
Occidental, Membres de l’equip de govern i del Consell Social, Autoritats 
acadèmiques, Doctor Ramon Pascual, Membres de la comunitat universitària, 
Amigues, amics.... 
 
És un plaer i un honor per a mi participar en l’acte d’inauguració de curs de la UAB i 
compartir amb tots vosaltres un esdeveniment tan emblemàtic per a la Universitat, en 
el marc del qual, avui, s’ha lliurat la Medalla de la UAB al doctor Ramon Pascual.  
 
Doctor, la més sincera enhorabona per aquesta medalla tan merescuda, i moltes 
gràcies per aquesta lliçó inaugural. 
 
Estic aquí, avui, en representació de la presidenta del Consell Social i dels seus 
membres. Ja sabeu que és ella qui ens acompanya cada any en aquest acte. Però 
malgrat el seu desig en assistir-hi, causes sobrevingudes, li han impedit poder estar 
amb vosaltres en la inauguració del curs acadèmic 2012-2013. 
 
Permeteu-me, per tant, primer de tot, que us traslladi el  sincer sentir de la presidenta 
per no poder estar present i compartir aquest acte tan assenyalat, especialment quan 
aquesta és la primera inauguració de curs amb el nou rector i equip de govern.  
 
M’ha transmès, també, el seu interès de que us reiteri el que ja ha posat de manifest 
en ocasions anteriors: el seu compromís d’assumir, juntament amb els membres del 
Consell Social, el repte continuat i la responsabilitat de fer front i donar resposta a les 
aspiracions i els importants reptes que té la Universitat, en estreta col·laboració amb el 
rector, el seu equip de govern i la comunitat universitària.  
 
Així mateix, la presidenta vol posar de manifest el seu agraïment i reconeixement al 
rector i el seu equip per la seva generositat i voluntat de servei a la institució per 
assumir el compromís de liderar el projecte d’una UAB competitiva, sostenible i 
orientada a l’excel·lència en uns moments en que el grau de complexitat en la gestió 
és enorme. 
 
Efectivament, inaugurem un nou curs acadèmic marcat, malauradament, per una forta 
restricció i incertesa en un context social i econòmic que sembla que no para 
d’empitjorar, i a la vegada per la necessitat d’afrontar altres reptes gens 
menyspreables.  
 
Crec que estarem tots d’acord amb que el model de desenvolupament dels darrers 
anys no ha estat assentat en bases prou sòlides de creixement i de creació de riquesa 
i valor afegit. Situació que ens ha portat a nivells d’endeutament públic i privat més 
enllà del que és sostenible en el marc global.  
 
Ara ens trobem en aquesta situació, mai imaginada. No és la desitjada i és ben 
diferent de la que teníem, però és la que és i és on ens tocarà desenvolupar el millor 
de tots nosaltres. 
 
Perquè no estem en una era de canvis, estem davant de un canvi d’Era. A més, així 
ens ho reclama l’estratègia europea marcada per l’Horitzó 20-20. I és en aquest 
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context, de nou paradigma, que la Universitat es troba en una situació sense 
precedents.  
 
Per un cantó, la universitat pública, a través de les missions que la defineixen (la 
docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement) té molt per 
contribuir - i contribueix - en la creació d’ocupació, prosperitat, qualitat de vida i béns 
públics globals. I per un altre cantó, s’ha iniciat un important esforç per assumir, en la 
gestió diària, la reducció dels recursos públics sense deixar d’oferir l’activitat docent i 
investigadora que defineix la seva essència, mantenint els paràmetres de qualitat. 
S’han fet grans avenços en aquest sentit, però cal continuar treballant per al difícil 
repte de la sostenibilitat econòmica. 
 
Per tant, amb més convenciment que mai, hem de renovar la confiança en la institució 
universitària, en el seu compromís social i el seu paper com a verdader motor de canvi 
transformador necessari de la societat.  
 
Arribats a aquest punt, coincidirem tots en que la nostra és una Universitat puntera 
que, amb 44 anys de bagatge i treball, s’ha posicionat com una universitat de 
referència en formació i recerca, ha obtingut el reconeixement de Campus 
d’Excel·lència Internacional i gaudeix d’un veritable ambient internacional d’estudis.  
 
Una mostra clara d’això són els bons resultats obtinguts en el QS World University 
Rankings 2012-2013, que situa la UAB en la primera posició de les universitats 
espanyoles i en la posició 176 a nivell mundial. Ha escalat 18 posicions respecte a 
l'última edició i, des del QS 2010-2011, es manté (amb evolució ascendent) dins de les 
200 primeres universitats del món.  
 
D’altra banda, en el rànquing QS top 50 under 50 (que classifica les 50 millors 
universitats del món amb menys de 50 anys de vida), la UAB obté la posició 14, pel 
davant de les tres universitats espanyoles que també hi surten classificades. 
 
És doncs un exemple del resultat de l’enorme talent present a la UAB i que ha de ser 
un eix clau en el curt i mig termini. 
 
Però si volem continuar tenint una universitat competitiva, internacionalitzada, que 
sigui motor de desenvolupament socioeconòmic, fomentadora de l’emprenedoria, que 
crea i gestiona talent, és necessari mantenir una governança potent, un sistema de 
finançament flexible i incentivador, capaç d’orientar la institució cap als seus objectius, 
i més tenint en compte les limitacions de l’entorn actual. 
 
Permeteu-me que m’aturi breument en un tema que, al meu parer, està molt relacionat 
amb la governança,  i al que tantes vegades ha fet referència la presidenta del Consell 
Social, tant aquí, en les inauguracions de curs, com en les reunions del Consell. 
 
Em refereixo a la dimensió de la responsabilitat social institucional i personal que ha 
de estar present en la governança.  A la importància de comptar amb models 
organitzatius corresponsables i ètics, dins de la institució i en la relació d’aquesta amb 
el seu entorn.  
 
Les inquietuds socials actuals obliguen a tenir present la responsabilitat social, no com 
un simple complement de l’estratègia de l’entitat, sinó en l’eix central. Llegint un article 
d’un professor de Harvard expert en aquesta matèria, comenta que “els que sàpiguen 
acomodar-se al model de la responsabilitat social, seran els líders en un futur no gaire 
llunyà”.  
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Sóc conscient que la duresa dels moments no facilita el procés. Des del Consell Social 
oferim tot el nostre suport i col·laboració. I també posem de manifest la nostra 
comprensió sobre la dificultat d’encarar nous reptes amb la mirada posada en el curt i 
mig termini, quan la realitat immediata ens comporta tanta incertesa i preocupació. 
Però també és cert, citant Winston Churchill, que “les actituds són més importants que 
les aptituds”. Si ens ho proposem, per tant, ho aconseguirem. 
 
Ho avala la trajectòria de la UAB. Els resultats obtinguts al llarg del temps són fruit de 
la capacitat individual de les persones que la integren i de l’esforç conjunt. Tal com ha 
dit el doctor Pascual en la seva Lliçó Inaugural, “La universitat és una entitat crítica per 
naturalesa i, per tant, sempre ha de cercar la seva millora”.  Aquesta actitud de millora 
continuada, juntament amb les persones que la integren (professors i investigadors, 
estudiants i PAS), són el seu principal actiu. 
 
Serà només a traves el talent de cadascuna de les persones  el que farà de la UAB un 
referent social actiu i proactiu en aquest nou món que s’està construint. 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció i bon curs 2012-2013 a totes i tots. 
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