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I. Presentació del president  
 
L’elaboració, cada curs acadèmic, de la Memòria del Consell Social, és una tasca que 
obliga aquelles persones que hi treballem a fer una relació objectiva any rere any de les 
actuacions més rellevants dutes a terme durant el curs, en un exercici de transparència 
que permet contribuir a la responsabilitat de facilitar a la comunitat universitària i al 
conjunt de la societat allò que ha distingit la nostra activitat durant el curs acadèmic en 
qüestió; i on es fa palesa també la voluntat del Consell Social, òrgan de participació de 
la societat en la universitat, per potenciar els lligams entre la societat i la universitat i per 
treballar plegats en una universitat pública, amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible 
a la societat a la qual representem. 
 
Aquest ha estat un curs marcat per canvis rellevants en la Universitat Autònoma de 
Barcelona en el qual, amb motiu de les eleccions rectorals, la doctora Margarita Arboix 
ha estat proclamada nova rectora d’aquesta Universitat, produint-se el relleu amb el 
doctor Ferran Sancho. Iniciem, doncs, un nou camí tots plegats, en el que es manté la 
responsabilitat i el compromís del Consell Social per treballar en estreta col·laboració 
amb l’Equip de Govern en el projecte i les aspiracions de la UAB. 
 
Des del Consell Social de la UAB hem tingut i tenim la oportunitat de constatar l’enorme 
talent que hi ha al nostre campus. Així, tot i les circumstàncies externes que han marcat 
i marquen un context complex, la UAB segueix avançant en l’estratègia d’impulsar la 
qualitat i innovació de la docència i la internacionalització i d’enfortir un posicionament 
capdavanter en recerca; a la vegada que es referma en la seva vocació de servei a la 
societat i el territori i de contribució al progrés del país, així com en el seu compromís 
per realitzar actuacions dirigides a garantir l’equitat i la igualtat, incentivar l’ocupabilitat i 
estimular la transferència de coneixement i l’emprenedoria, entre d’altres.  
 
No tenim cap dubte, doncs, que la universitat esdevé un referent per al seu entorn social 
i econòmic i la nostra voluntat, des del Consell Social, és contribuir i aportar tot el valor 
possible en aquest compromís, amb la fita de continuar consolidant-nos com a part de la 
UAB que som, procurant dinamitzar al màxim tot allò que sigui intercanvi, debat, reflexió, 
transferència i projecció. 
 
A més d’això, la nostra actuació ha estat marcada per una participació constant en els 
òrgans de la universitat i del sistema universitari, i pel suport a projectes institucionals i 
de la comunitat universitària, amb un èmfasi especial en la promoció i projecció de la 
universitat, en la inclusió social i en promoure accions per al vincle amb els antics 
estudiants de la UAB. 
 
El Consell Social, amb la rectora, l’Equip de Govern i tota la comunitat universitària, 
seguirà treballant per continuar fent de la nostra una universitat capdavantera i de 
referència. 
 
La memòria del curs reflecteix l’esforç col·lectiu de totes les persones que formem part 
del Consell Social, així com de l’Equip de Govern i la resta de persones que col·laboren 
en el nostre dia a dia. Deixo que sigui el contingut d’aquesta memòria que us parli de les 
activitats i esdeveniment més destacats del Consell Social en el curs acadèmic 2015-
2016. 
 

Gabriel Masfurroll Lacambra 
President del Consell Social de la UAB   
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II. Marc general 
 
Pel que fa al funcionament i estructura del Consell Social de la UAB, el curs acadèmic 
2015-2016 s’ha distingit per la renovació de l’Equip de Govern com a conseqüència de 
les eleccions rectorals, amb la presa de possessió el dia 6 de juny de 2016 de la nova 
rectora, doctora Margarita Arboix, la qual a partir d’aquesta data és membre nat del 
Consell Social de la UAB, així com la secretària general doctora Cristina Riba. Així 
mateix, s’ha acordat el nomenament de membres de l’Equip de Govern en les diferents 
comissions del Consell Social, les quals 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. D’altra banda, la doctora Mariona Serra ha 
estat nomenada membre del Consell Social en representació dels antics alumnes de la 
UAB, i el Ple ha acordat el seu nomenament com a presidenta de la Comissió 
Universitat-Empresa, el funcionament de la qual s’ha posat en marxa en aquest curs 
2015-2016. 
 
Cal també destacar la tasca realitzada, de forma alineada amb l’Equip de Govern, per 
cercar fórmules per a la millora de la transferència a la Universitat i per impulsar el 
fundraising com a via addicional de font de recursos de la UAB, el que ha comportat 
diverses reunions, trobades i assistència a jornades orientades a aquest objectiu.   
 
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 del 
Consell Social amb la universitat i el seu entorn. Fruit de la creació de la Comissió 
Universitat-Empresa en el mes de juliol de 2015, a més de la ja existent Comissió 
Societat-Universitat, aquest Programa amplia el seu àmbit d’actuació per tal de treballar 
de manera focalitzada en dos objectius diferenciats i molt rellevants en l’àmbit societat-
universitat per assolir tot el valor afegit i retorn possible envers la Universitat. 
 
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 l’emprenedoria, la 
transferència de coneixement, la xarxa alumni, el suport a col·lectius amb discapacitat o 
risc d’exclusió social 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 en l’àmbit del Programa 
Universitat-Societat, 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. 

 
 

III. Àmbit econòmic 
 

En l’àmbit econòmic, s’han adoptat i ratificat acords sobre la base de les funcions que 
el Consell Social té atribuïdes en l’àmbit pressupostari, econòmic, patrimonial, de 
gestió i també de la comunitat universitària. Cal destacar l’aprovació del pressupost de 
la UAB per a l’exercici 2016, els acords relatius a les operacions d’endeutament a curt 
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termini per fer front als pagaments previstos durant l’any, així com l’aprovació de la 
memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l'exercici anual a 
31 de desembre de 2015. També es ressalta que el pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2015, fruit de l’alt grau de responsabilitat en la gestió dels 
recursos, es liquida amb un superàvit de finançament. Pel que fa a la quantia per 
donar compliment a l’anualitat 2015 inclosa en les línies generals del Pla 
d’Estabilització Pressupostària de la UAB, el Ple del Consell Social ha acordat destinar 
l’import per a actuacions/inversions urgents a dur a terme per la Universitat per ser 
indispensables al poder, sinó, comportar riscos o perills per a la seguretat de les 
persones o per a la salut; per estar encaminades a evitar ineficiències energètiques, 
que comporten malbaratament de recursos; i per fer front a despeses d’urbanisme que 
serien pròpies del municipi (despeses de ciutat).  
 
D’altra banda, en el curs 2015-2016 es dóna continuïtat a la informació sobre el 
seguiment mensual del pressupost, la tresoreria dels anys 2015 i 2016 i les previsions 
de liquidació del pressupost; i el Consell Social, juntament amb l’Equip de Govern ha 
mantingut reunions amb la Secretaria General d’Universitats per qüestions 
pressupostàries i de tresoreria d’interès per a la UAB. 

 
 

IV. Àmbit acadèmic 
 

L’àmbit acadèmic ha continuat estant marcat pel procés de consolidació de l’oferta de 
màsters universitaris i propis, i de diplomes de postgrau propis. Cal destacar que en el 
curs 2015-2016 ha estat guardonada en la seva modalitat individual la candidatura a la 
Distinció Jaume Vicens Vives 2016 de la doctora Maria Jesús Espuny Tomás, 
acordada pel Consell Social i presentada a la Generalitat de Catalunya. 
Reconeixement que es suma al de la candidatura en modalitat col·lectiva acordada en 
la Distinció 2015 a la Facultat de Ciències de la UAB i en modalitat individual a la 
doctora Elena Valderrama en la Distinció 2014. Aquesta Distinció a la qualitat docent 
universitària, que atorga la Generalitat, es va crear l'any 1996 i té la finalitat de premiar 
l'excel·lència en la docència universitària.  
 
D’altra banda, l’emissió dels informes corresponents al rector sobre les instàncies i 
recursos de permanència a la UAB presentats per estudiants també han estat objecte 
de l’activitat de l’àmbit acadèmic, així com tractar, entre d’altres i amb caràcter 
informatiu, qüestions relacionades amb els processos d’acreditació de títols oficials i 
les dades de formació de postgrau  de la UAB (màsters universitaris i propis). 

 
 

V. Àmbit societat-universitat i universitat-empresa 
 

En els àmbits societat-universitat i universitat-empresa inserits dins del Programa 
Universitat-Societat, en el curs 2015-2016 es duen a terme les accions imputables a 
aquest període en base a les actuacions previstes en els plans d’actuacions del 
Consell Social per als anys 2015 i 2016, aprovats en sessió plenària del Consell 
Social.  

 
En total, el volum de recursos acordats en el curs 2015-2016 per a projectes dels 
àmbits societat-universitat i universitat-empresa és de 165.369 euros i les aportacions 
i/o projectes realitzats fins a 31 de juliol de 2016 són per un import total de 55.869 
euros. Les accions acordades en el curs 2015-2016 són les següents: 
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L’objectiu és donar 
sortida a les 

expectatives de 
futur de joves 
talents que, 

altrament, foren 
inviables 

 
 
A) Accions “UAB, comunitat de comunitats”  

 
Línia que 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.  

 
En el curs acadèmic 2015-2016 les accions acordades i/o que s’han dut a terme en 
aquesta línia d’accions són les següents: 

 
 

A.1. Comunitat de futurs estudiants. 
 

A.1.1.  Programa Campus Ítaca i Beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco 
Santander per a màsters  

 
El Consell Social ha vingut col·laborant des de l’any 2004 per a la realització del 
Programa Campus Ítaca, programa social de la UAB adreçat a estudiants que han 
acabat 3er d’ESO, amb l’objectiu d’incentivar-los perquè continuïn la seva formació un 
cop finalitzada l’etapa obligatòria. 
 
Per al curs 2015-2016, el Consell Social manté i redirigeix el finançament en el 
programa Ítaca (11.869 euros), col·laborant en les noves beques salari Ítaca-Consell 
Social UAB i Banco Santander per a alumnes de Màster Universitari de la UAB que es 
matriculin en el curs 2015-2016, en base a les sol·licituds presentades. 

 
Les beques salari Ítaca – Consell Social UAB i Banco 
Santander tenen per objectiu vetllar perquè cap estudiant 
no vegi minvades les seves possibilitats d’accedir a una 
formació superior d’estudis de màster a causa dels 
recursos econòmics del seu entorn familiar, i poder donar 
sortida a les expectatives de futur de joves talents que, 
altrament, foren inviables. Amb aquestes beques s’ha 
volgut donar un pas endavant en el compromís social de 
la UAB i la seva voluntat de retorn a la societat. 

 
Les beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco 
Santander per a màsters, han estat destinades a 
estudiants participants en el Programa Campus Ítaca que 
han cursat els seus estudis de grau a la UAB i que durant aquests han gaudit de la 
beca salari Ítaca-Banco Santander. Han proporcionat als estudiants becats 500 euros 
mensuals durant 10 mesos i la gratuïtat de l’import corresponent a 60 crèdits de 
matrícula del màster corresponent. El caràcter social de la beca suposa que tan sols 
puguin participar en el procés de selecció aquells estudiants que compleixin amb els 
requisits de renda familiar establerts. 

 
Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i organitzat per la UAB i 
gestionat, a partir del curs 2014-2015, per la Fundació Autònoma Solidària (FAS), que 
compta amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de l’Educació. En els mesos de 
juny i juliol de 2016 la UAB ha acollit 388 joves de secundària en una estada a la 
Universitat que té per objectiu incentivar-los a continuar la seva formació un cop 
finalitzada l’etapa d’estudis obligatoris. A més, el programa fa de la UAB un espai de 
convivència entre alumnat d’entorns socials diversos. Com cada any, el Consell Social 
ha participat en el actes de cloenda i de lliurament de premis dels diferents torns del 
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Programa, que al 2016 han tingut lloc els dies 5 i 14 de juliol, amb la representació del 
senyor Moisès Amorós, president de la Comissió Acadèmica, i el senyor Tirso Gracia, 
membre del Consell Social nomenat pel Parlament de Catalunya, respectivament. 

    

 
    Acte de cloenda del primer torn del Campus Ítaca el 5 de juliol de 2016 

 
El Consell Social de la UAB també participa en l’acte de lliurement de les beques salari 
Ítaca- Banco Santander per a estudiants de grau, programa d’ajudes iniciat en el curs 
2009-2010. Les beques es destinen a aquell alumnat amb un alt nivell acadèmic dels 
instituts participants en el programa Campus Ítaca que es matriculin en qualsevol grau 
que ofereix la UAB. El 4 de febrer de 2016 va tenir lloc el lliurament de la sisena edició 
de les beques salari Ítaca – Banco Santander. Les beques van ser lliurades per Ferran 
Sancho, rector de la UAB, Lluís Herrero, subdirector general de Banco Santander i 
director Territorial de Catalunya, i Gabriel Masfurroll, president del Consell Social. 
 

 
 
    Sisena edició del lliurament de les beques salari Ítaca- Banco Santander el 4 de febrer de 2016 
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A.1.2. Programa Argó: premis a treballs de recerca de Batxillerat i de Cicles 

Formatius de Grau Superior 
 

Programa de transició entre la secundària i la universitat que la UAB va engegar 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 secundària 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 (9.000 
euros), 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.  
 

 

      Acte de lliurament de la 12a edició del Premi Argó a treballs de recerca de Cicles 
      Formatius de Grau Superior 

 

El senyor Ramon Alberich, ha assistit en representació del Consell Social a l’acte de 
lliurament de premis de la dotzena edició del programa Argó a projectes de cicles 
formatius de grau superior, realitzat el dia 20 d’octubre de 2015, en el que han estat 
lliurats, en total, 4 premis i 4 mencions honorífiques als treballs següents: 
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Primer premi 
 

“Respira”. Anna Rodríguez Rodríguez (Escola Massana, Barcelona) 
 

Segon premi 
 

“El col·leccionista d’empremtes”. Lucía Navarro Ferrandis (Escola d’Art i Disseny de 
Sant Cugat) 

 

Tercer premi  
 

“Eugenèsia”. Carolina Sánchez González (Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat) 

 

Mencions honorífiques 
 

“Estudis preliminars per a la investigació de la regeneració cardíaca”. Sonia Amargant 
Badosa (Institut Bonanova, Barcelona) 
 

“Les TIC com a eina d’implantació de la cultura preventiva”. Adrià Edo Juan i Jordi 
Frangioni González (Escola del Treball de Barcelona) 
 

“Projecte W&R”. Sergi Falcón Xarau (Institut Bernat el Ferrer, Molins de Rei) 
 

“Habitatge flexible”. Anna Gutiérrez Moll (EASD Deià, Barcelona) 
 

“Geomètriq”. Antonio Manuel Zurdo Marí (EASD Deià, Barcelona) 
 

 

      Acte de lliurament de la 13a edició del Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat 
 

La senyora Tania Nadal, vicepresidenta del Consell Social i presidenta de la Comissió 
Econòmica, ha assistit en representació del Consell Social a l’acte de lliurament de 
premis de la tretzena edició del programa Argó a treballs de recerca de Batxillerat, 
realitzat el dia 21 de juny de 2016, en el que han estat lliurats, en total, 21 premis i 28 
mencions honorífiques als treballs següents (d’entre 449 treballs presentats en els que 
han participat 552 estudiants de 287 centres i 137 municipis): 
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Primers premis 
 

“Els anys difícils de la postguerra: fam i misèria a Olesa de Montserrat.”  Josep Daura 
Casanovas (INS El Castell, Esparreguera) 
 

“La física del patinatge.”  Andrea Alén Monterrubio i Clàudia Moreno Limonche  (INS 
Ramón Turró i Darder, Malgrat de Mar) 
 

“Influència del Llobregat en el fitoplàncton marí”. Óscar Castillo Agudo i Elvira Pardo 
Villanueva.  (INS Frederic Mompou, Sant Vicenç dels Horts) 
 

“Diseño de un detector de obstáculos para persones con discapacidad visual”. Gerard 
Martínez Garrido i Albert Risco Patiño. (INS Mercè Rodoreda, L’Hospitalet del 
Llobregat) 
 

“Aproximació a l’estudi de les relacions personals i literàries de Sebastià Juan Arbó a 
partir del seu fons arxivístic.” Joan Antoni Forcadell Sánchez (INS Ramón Berenguer 
IV, Amposta) 
 

“Joaquim Sala i Prat. Un sobrevivent a la barbàrie nazi”  Queralt Sala Cabrera (INS 
Torre del Palau, Terrassa) 
 

“El procés creatiu d’un curtmetratge d’animació”. Maria Vilaseca Miguel (INS Can 
Jofresa, Terrassa) 
 
 

Segons premis 
 

“Estudi del creixement dels arbres amb relació a les dades meteorològiques”.  Abril 
Marcos Guàrdia (INS Francesc Ribalta, Solsona) 
  

“Antibacterians naturals en la conservació d’aliments”. Miriam Bustos Pozo i Judit 
Queralt Crusat (INS El Castell, Esparreguera) 
 

“Avaluació nutricional de la població d’Esparreguera.” Júlia Luna Minguell i Jana 
Queralt Crusat (INS El Castell, Esparreguera) 
  

“Estudi     d'un     circuit     de     calefacció     amb     aportacions     energètiques    
d'un    col∙lector    solar.”  Miquel Martos Doroteo (INS Eugeni d’ors, Vilafranca del 
Penedès) 
 

“Els accents regionals als espais informatius de la BBC”. María López Serrano (La 
Salle Congrés, Barcelona) 
 

“La construcció de la identitat en els fills dels immigrants magrebins”. Aida Traidi 
Oliván (INS Vila de Gràcia, Barcelona) 
 

“L’emoció de la vinyeta”. Júlia Garcia Mulet (INS Deltebre, Deltebre) 
  

 

Tercers premis 
 

“La corrosió del ferro en diferents ambients i mètodes de protecció. Aida Tort Miró (INS 
El Foix, Santa Margarida i els Monjos) 
 

“Química en context: les fibres i els colorants”. Fàtima Essalhi Benmaich (INS de 
l’Arboç, Arboç) 
 

“Simulació genètica de l’evolució del gust amarg”. Teodor Jové Juncà (INS Ramón 
Muntaner, Figueres) 
 

“Física d’altres energies: simulació de l’acceleració i detecció de partícules”. Marc 
Tunica Rosich. (Escola Pia Balmes, Barcelona) 
 

“On commence en s’amusant”. Anna Vilà Cuñat. (INS Francesc Ribalta, Solsona) 
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“Votacions i eleccions. Una assignatura pendent.” Pol Jiménez Rodríguez, Arnau 
Cadafalch Vilardell, Joan Subires Medina i Oriol Urrutia Mulé (INS Castellar, Castellar 
del Vallés) 
 

“Contrapunt i impressionisme.” Andreu Diport Feliu (IEA Oriol Martorell, Barcelona) 
  
 
 

Mencions honorífiques a l’àmbit Argó 
 

“Fabricació de miralls”. Judith Adan Casanovas i Begonya Baltá Foix (INS Sant Quirze 
del Vallés, Sant Quirze del Vallés). 1a Menció 
  

“El dret del pacient en l’àmbit sanitari”. Sara Carpena Costa. (Col·legi Diocesà Sagrada 
Família, Tortosa). 2a Menció 
 

“El Síndrome de l’edifici malalt” Luis Casado Cuadrado. (INS Eugeni d’Ors, Vilafranca 
del Penedès). 3a Menció 
  

“Disseny de nanopartícules inagregrables. (INS Domènech i Montaner, Reus). 4a 
Menció 

 
 
 

Mencions honorífiques a l’àmbit de Ciències 
  

“Pel·lícules de sabó”. Gabriel Abadal Martínez (INS Pere Calders, Cerdanyola del 
Vallés). 1a Menció 
 

“Buscant E.T (Exoplanet Transit)”. Alex Doblas Muñoz i Ricard Fortuño Ruiz (INS 
Maria Rúbies, Lleida). 2a Menció. 
  

“Estudi de la morfologia de la garota de roca o Paracentrotus lividus segons l’estat de 
l’ecosistema on es localitza”. Ariadna Fernández Vilert. (INS Damià Campeny, Mataró). 
3a Menció 
  

“Laberints: interpretació matemàtica, generació i resolució.” Leonor Lamsdorff-
Galagane Bonet (Escola Súnion, Barcelona). 4a Menció 

  
 
 

Mencions honorífiques a l’àmbit de Biociències i Ciències de la Salut 
 

“WHAT    A    CHANGE!    A    research    on    the    implications    and    phylogeny    
of    single    nucleotide    polymorphisms    (SNPs)    in    Alzheimer's    and    
Parkinson's    diseases”. Joana Bordas Solé, Carla Ferrer Cadenet i Cecília Vila Riera 
(Escola Sant Gregori, Barcelona). 1a Menció 
 

“Estudi de la microbiota intestinal mitjançant bacteris acido-làctics”. Denise Pérez-Sala 
Salazar i Pol Jiménez Arenas (INS Can Planas, Barberà del Vallés). 2a Menció 
 

“La columna de Winogradsky”. Lidia Sánchez Padilla. (INS Vallvera, Salt). 3a Menció 
 

“Antibiótics sintètics i naturals: qüestió d’eficàcia”. Ester Sánchez Barney (INS Ramón 
Turró i Darder, Malgrat de Mar).  4a Menció 

 

Mencions honorífiques a l’àmbit de Tecnologia 
 

“Biónica: entre el hombre y la máquina”. Pablo Benlloch García (INS Màrius i Torres, 
Lleida). 1a Menció 
  

“Construcció d’un generador d’alta tensió i filtratge de les partícules de l’aire per 
ionització”. Sergi Bravo Bravo (INS Lluís de Peguera, Manresa). 2a Menció 
 

“Construcció d’un cotxe teledirigit i controlat per bluetooth”. Ernest Porqueras Codina 
(INS Manuel Blancafort, La Garriga). 3a Menció 
 

“Creació d’una aplicació mòbil dedicada a l’aula matemàtica”. Oscar Romero Moreno 
(INS Sa Palomera, Blanes). 4a Menció 
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Mencions honorífiques a l’àmbit d’Humanitats 
 

“Memòries a la boira”. Anna Palomeque Hernández. (INS La Plana, Vic). 1a Menció 
  

“It  is  fatal   to  be  a man or  woman    pure    and    simple:    Virginia    Woolf    i     
Feminisme”. Gina Prat Lilly (INS Joan Brudieu, La Seu d’Urgell). 2a Menció. 
 

“Evolució de la poeta catalana (segles XIX, XX i XXI)”. Sílvia Reyner Descamps (INS 
Santiago Sobrequés i Vidal, Girona). 3a Menció. 
 

“El teló Shakespearià. La genialitat de William Shakespeare i la immortalitat de Romeu 
i Julieta”. Set Simon Vilert.  (INS Alexandre Satorras, Mataró).4a Menció 

 
Mencions honorífiques a l’àmbit de Ciències Socials 

 

“L’economia del bé comú”. Damià Campamà Camí (INS Numància, Santa Coloma de 
Gramenet). 1a Menció 
 

“República, guerra i franquisme a Quart. Una aproximació històrica”. Miquel Cufí 
Pericot (INS de Vilablareix, Vilablareix). 2a Menció. 
  

“Aprenentatge del llenguatge dels infants prematurs”. Maria Orihuela Castro i Marina 
Palomar Magrins (INS Pere Calders, Cerdanyola del Vallés). 3a Menció. 

 

“Memoria y Olvido”. Rosa Sáenz Olivas (INS Verdaguer, Barcelona). 4 Menció 
 

Mencions honorífiques a l’àmbit d’Arts 
 

“Escoltem els colors. La relació entre la música i el color”. Nabil El Hajji El Hajji (EASD 
d’Olot, Olot). 1ª Menció 
 

“Phi, la bellesa de les matemàtiques”. Lluís Ferrer Moradell (INS La Bisbal, La Bisbal 
d’Empordà). 2ª Menció 
 

“Pensant en curt, curtmetratge per a principiants”. Robert Gobern Torres (INS El 
Cairat, Esparreguera). 3ª Menció 
 

“L’abecé de la creació, direcció i producció dramàtica”. Ferran Simon Comellas (Escola 
Pia Balmes, Barcelona). 4ª Menció 
 

A.1.3. Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès 
Occidental 

 
El Consell Social, al mes de juliol de 2016, ha acordat col·laborar en els projectes UniX 
i Let’s Go! per potenciar, reforçar i ampliar les accions que la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS) està realitzant en l’etapa de secundària i que tenen com a objectiu 
comú la millora dels resultats acadèmics dels i les joves en les àrees de competències 
bàsiques que han d’adquirir durant els seus estudis. 
 
Les proves de competències bàsiques realitzades als instituts de secundària el passat 
curs 2014-2015 a tot l’alumnat de 4t d’ESO, posa de manifest les mancances quant als 
resultats. Tot i que els resultats generals de Catalunya són superiors a les mateixes 
proves del curs anterior, les puntuacions mitjanes són de 69,3 sobre 100 en llengua 
anglesa, 76,3 i 75,2 en llengua catalana i castellana (respectivament) i de 68,7 en 
matemàtiques. 
 
Aquestes dades mostren que els joves poden millorar en la seva motivació i esforç en 
aquests àmbits però evidencien també la necessitat d’empoderar els centres i els 
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professionals docents amb nous recursos i metodologies innovadores que els permetin 
facilitar als joves aquest camí.  
 
A més de contribuir a la igualtat d’oportunitats i la motivació en l’accés a l’educació, un 
dels reptes de UniX i Let’s Go!, com a programes socioeducatius, és, precisament, 
afavorir l’assoliment de les competències bàsiques. En aquest sentit, les iniciatives que 
es volen impulsar tindran una durada de quatre cursos acadèmics, durant els quals es 
farà un seguiment detallat dels estudiants de la següent manera: els estudiants de 1r i 
2n d’ESO, en el cas del projecte UniX i des de 1r a 4rt d'ESO, en el cas del projecte 
Let’s go!, amb l’objectiu de poder valorar la trajectòria del grup i poder disposar de 
dades sobre aquesta evolució, de cara a les avaluacions continuades i finals del 
projecte. L’objectiu és que les conclusions obtingudes amb aquest projecte pilot es 
puguin extrapolar i/o implantar en d’altres instituts i municipis, fent així possible que 
l’impacte i les bones pràctiques apreses es puguin fer extensives al territori més proper 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Amb el desenvolupament dels projectes no només s’espera que els joves participants 
millorin en el seu rendiment acadèmic; la metodologia proposada vol incidir a millorar 
d’altres habilitats tals com la seva autonomia davant l’estudi, la capacitat d’anàlisi i de 
resolució de problemes bàsics i complexos o la seva motivació i constància davant 
l’assoliment dels continguts. En definitiva, el desenvolupament d’aquestes habilitats 
permetrà als joves participants no només millorar en les matèries específiques entorn 
les quals giren els projectes proposats (matemàtiques i llengua anglesa), sinó poder 
aplicar aquestes noves capacitats assolides en les altres assignatures i, especialment, 
en les instrumentals de llengua catalana i castellana. Així mateix, s’espera que puguin 
aplicar les habilitats treballades en la seva vida quotidiana, com a recursos que han de 
contribuir al seu desenvolupament personal de manera integral.  
 
Per a la realització d’aquests projectes es compta, entre altres, amb la participació de 
persones voluntàries de la comunitat universitària que han rebut una formació 
específica, i amb la col·laboració de grups de recerca de la UAB amb l’objectiu 
d’avaluar l’impacte de les accions i d’incentivar que els investigadors experts puguin 
avançar en la creació de nous coneixements, fent ús acadèmic de les pràctiques dels 
programes socioeducatius de la FAS. Aquesta coordinació afavoreix la incorporació de 
millores i noves metodologies, derivats de les recomanacions de la recerca. 
 
Tant el projecte UniX com el Let’s go! disposen de trets comuns amb els valors 
diferencials següents: 
  

▶ Promoció de la igualtat d’oportunitats. 
▶ Acció juvenil: implicació i responsabilitat. 
▶ Voluntariat: compromís i acció. 
▶ L’aprenentatge – servei (ApS): servei comunitari i adquisició de competències. 
▶ Recerca i retorn social. 
▶ Collective Impact: treball en xarxa. 

 
 
El Ple del Consell Social ha acordat destinar 48.000 euros per als projectes UniX i 
Let’s go! durant el període 2016-2020. 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA 2015-2016 12 
 

A.2. Comunitat campus 
 
A.2.1. Beques Impuls del programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària 
 
El Consell Social de la UAB ha col·laborat en el finançament i adjudicació de les 
Beques Impuls del programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
corresponents a la convocatòria del curs 2015-2016 (aportació de 19.274 euros). 

 
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 27 de 
novembre de 2015, de la qual el Consell Social en forma part, el Consell ha liquidat 
una aportació de 19.274 euros en concepte de les Beques de la convocatòria per al 
curs 2015-2016. S’han adjudicat beques per a les 9 sol·licituds presentades 

  
El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona va participar per primer cop 
en el programa Impuls al 2007, inserit en el Programa PIUNE, col·laborant en la seva 
creació i finançant les Beques Impuls des d’aquell moment. D’aquesta manera es té la 
voluntat d’incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més 
dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral. 
 
 
A.2.2. Centre de recursos tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat 
 
La Fundació Autònoma Solidària (FAS) gestiona el PIUNE, Servei d’Atenció a la 
Discapacitat. Aquest servei treballa per garantir l’accés als estudis en igualtat de 
condicions a les persones matriculades a la universitat que presenten algun tipus de 
discapacitat. Des del PIUNE, i amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació de les 
persones amb discapacitat que duen a terme els seus estudis a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), al 2006 es va iniciar el projecte de creació del Centre 
de Recursos Tecnològics. L’objectiu era donar resposta a la necessitat que presentava 
la universitat d’oferir als seus estudiants amb discapacitat un recurs que facilités 
l’accés a les Tecnologies de la Informació (TIC) per millorar l’accés a la informació i 
fomentar l’autonomia dels estudiants dins el context acadèmic. 
 
El centre va estar finançat en una primera fase pel Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo en el marc del Plan Avanza així com per l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS). El Consell Social de la UAB també va realitzar la seva 
aportació en una segona fase del projecte, que va consistir en habilitar cabines 
d’estudi adaptades en les biblioteques de la universitat.  
 
Donat que el centre porta en funcionament des del 2006 i atenent a la importància de 
les noves tecnologies de la informació per a la integració de l’alumnat amb necessitats 

Es té la voluntat 
que estudiants 
amb situació de 

dependència 
puguin estudiar a 

la universitat 
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educatives al campus, és necessari renovar el centre de recursos i avaluar els serveis 
que ofereix. L’objectiu és poder adequar els serveis i recursos que es posen a 
disposició de professorat i estudiantat a les noves necessitats i optimitzar les noves 
possibilitats i tecnologies disponibles actualment. En el context exposat, el Consell 
Social ha acordat finançar, d’una banda, la contractació del servei d’assessorament 
extern a la FAS per a l’avaluació dels serveis i recursos que s’ofereixen actualment a 
la comunitat universitària des del Centre de Recursos tecnològics i, d’altra banda, les 
adquisicions d’equipaments i programari per a estudiants amb discapacitat, per a la 
renovació que correspongui dels que actualment s’estan fent servir en el Centre de 
recursos tecnològic i en les dues cabines adaptades a diferents tipus de discapacitat 
en cadascuna de les biblioteques que actualment ja disposen d’aquests espais de 
treball. 
 
El Centre de Recursos ofereix a alumnes, docents i personal d'administració 
universitària la informació necessària en relació a les adaptacions requerides per les 
persones amb discapacitat i a les solucions tecnològiques actuals per a realitzar-les. 
Així doncs, es porten a terme accions com assessoria en tecnologies d’inclusió dirigida 
a estudiants amb discapacitat, digitalització de documents i conversió de documents 
en Braille. També s’ofereix en préstec els recursos d’ús personal perquè l’alumne els 
pugui provar abans d’adquirir-los personalment i posa a l’abast de les facultats els 
recursos vinculats a la docència d’ús per part del professorat. D’altra banda, es compta 
amb una Aula Adaptada a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, un 
edifici cèntric de la Universitat, així com de sis cabines distribuïdes en tres 
biblioteques. 
 
L’aportació en el projecte acordada pel Consell Social és de 14.000 euros (període 
setembre-desembre 2016). 
 

 
A.3. Comunitat alumni 

 
En el curs 2015-2016 el Ple del Consell Social, amb l’objectiu de donar suport i 
col·laborar en l’impuls del projecte Alumni de la UAB acorda una aportació de 39.500 
euros per a l’adquisició i desenvolupament d’una base de dades ordenada i una eina 
de comunicació (CRM) que permeti desenvolupar l’estratègia de màrqueting d’acord 
amb els objectius d’Alumni UAB, projecte que s’ha de desenvolupar i executar, 
principalment, en l’any 2016. Aquesta base de dades ha de permetre conèixer el públic 
objectiu de la Universitat i, donada la seva dimensió i heterogeneïtat, poder-lo 
segmentar i, per tant, comunicar de forma eficient. 
 
El Consell Social realitza aquesta col·laboració atesa la importància estratègica d’una 
xarxa alumni per a la Universitat, que permeti fidelitzar titulats i titulades i enfortir el seu 
sentit de pertinença a la UAB; promoure i mantenir vincles vius i permanents entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i els seus titulats; fomentar que els titulats 
contribueixin activament al desenvolupament i projecció social de la Universitat; 
millorar la projecció exterior de la UAB i potenciar la “marca UAB”; i promoure la labor 
de l’antic alumnat com a ambaixadors de la Universitat. 
 
 
B) Premi Universitat-Societat i Premi Universitat-Empresa 

 
El Consell Social atorga el Premi Universitat-Societat i el Premi Universitat-Empresa, 
que es concedeixen en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, a 
persones de reconegut prestigi per la seva trajectòria social i empresarial, 
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respectivament, i la seva aportació a la societat, 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 19 de novembre de 2015, el Consell Social va atorgar el 
Premi Universitat-Societat al senyor Johann Cruyff, fundador del Johan Cruyff Institute 
i de la Fundació Cruyff, i el Premi Universitat-Empresa al senyor Josep Lluís Bonet, 
President del grup Freixenet i de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d’Espanya. 
 
El senyor Cruyff va ser premiat pel seu compromís, dedicació i excel·lència en el camp 
social i formatiu fent ús dels valors de l’esport. La Fundació Cruyff ha portat a terme 
una important tasca amb col·lectius en risc d’exclusió i nens amb discapacitat, una 
activitat que representa molt nítidament valors que el Consell Social promou, com la 
integració social, l’esforç, el respecte, el treball en equip i la capacitat de superació; 
l’Institut Cruyff també ha jugat un paper significatiu en la construcció de ponts entre la 
formació, l’esport i el món empresarial a través del desenvolupament del talent i el 
coneixement. 
 
El senyor Bonet va ser guardonat amb el Premi Universitat-Empresa per l’excel·lència i 
amplitud de la seva carrera professional, en la que ha combinat amb èxit la docència i 
la gestió empresarial; i per la innovació i internacionalització que caracteritza el grup 
que presideix, així com per la seva àmplia representativitat en el sector empresarial. 
 
El discurs i el lliurament dels premis van anar a càrrec del senyor Gabriel Masfurroll, 
president del Consell Social de la UAB. 
 

 
Lliurament del Premi Universitat-Societat i el Premi Universitat-Empresa 2015 en la Festa 
Anual de l’Associació d’Amics de la UAB 
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C) Accions “UAB, universitat innovadora i emprenedora” 
 
Línia que té per objectiu contribuir a continuar consolidant la innovació i la 
emprenedoria com a proposta de valor de la UAB, universitat excel·lent en la 
investigació i la docència. 
 
C.1.Comunitat d’estudiants: Imagine Express  

 
El Consell Social de la UAB ha patrocinat la tercera edició d’Imagine Express, que ha 
tingut lloc en el mes de febrer de 2016. Aquest programa sense ànim de lucre està 
dirigit a detectar talent i impulsar, entre els participants del programa, la creació d’idees 
innovadores i emprenedores. Imagine Express es gestiona des de l’Imagine Creativity 
Center (centre de creativitat fundat al 2011 a Sillicon Valley per Xavier Verdaguer, 
emprenedor en sèrie barceloní), té una durada de quatre dies i es duu a terme en un 
viatge en tren amb el trajecte Barcelona-París-Londres que acaba al Mobile World 
Congress. 

La participació del Consell Social de la UAB en el programa Imagine Express, des 
l’any 2014, garanteix que la Universitat figuri com a patrocinadora i que dos estudiants 
de la Universitat puguin participar en el programa. Així doncs, la col·laboració en el 
programa és una eina estratègica per a la UAB ja que provoca la sensibilització i  
motivació dels estudiants de la Universitat. A més, es produeix un efecte motivador 
entre els alumnes pel que fa a la creació de projectes innovadors i emprenedors, 
independentment de si aquests són seleccionats en el programa. 

Javier García, estudiant de Nanotecnologia i Nanociència a la UAB, ha estat una de 
les persones premiades en el concurs Imagine Express 2016, el qual va ser 
seleccionat per participar en el concurs en la categoria “Cretive Mind”. Juntament amb 
el seu equip, ha realitzat una aplicació per a telèfons mòbils de Bioo, un sistema per 
generar electricitat a partir de la fotosíntesi. L’app no solament monitoritza l'activitat 
dels panells per conèixer la seva eficiència i producció elèctrica -entre altres valors-, 
sinó que també està destinada a crear una xarxa d'usuaris amb l'objectiu de formar 
una comunitat “Smart City”, oferint la possibilitat de comprar/vendre electricitat 
produïda per altres usuaris. 

Els guanyadors de l’Imagine Express 
2016 van defensar el seu projecte el 23 
de febrer de 2016, al Mobile World 
Congress  en la trobada 4YFN, un 
espai dedicat a les Startups per donar 
visibilitat als projectes emprenedors i 
facilitar el contacte amb altres 
emprenedors i potencials agents 
inversors. Andreu Enfedaque, alumni 
d’ADE i Dret, també va ser seleccionat, 
en la categoria “Business”, i va 
representar la Universitat Autònoma de 
Barcelona en l’intens viatge en tren. 

 
 

Presentació de projectes al Mobile World 
Congress en la trobada 4YFN 
 

Entre els objectius de l’Imagine Express 2016 hi consten la detecció de talent i la 
configuració d’equips multidisciplinars, la generació d’idees disruptives per la indústria 
Mobile, el disseny de nous projectes en sectors estratègics de Barcelona, la creació, 
incubació i acceleració de projectes de negoci de valor i la transformació de les 
persones que participen en el programa. A més, els 12 grups participants han tingut 
l’oportunitat de presentar els seus projectes en el Disseny HUB Barcelona, coincidint 
amb incubadors, acceleradors i inversors. Tenint aquests aspectes en ment, el Consell 
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Social de la Universitat Autònoma de Barcelona va decidir formar-ne part per a la 
sensibilització dels estudiants a l’hora de generar projectes originals i viables. 

El Consell Social ha participat en aquest projecte amb una aportació de 3.500 euros. 

 
D) Inserció Laboral 
 
D.1. Estudi d’inserció laboral dels graduats en màster realitzada per l’AQU  
 
 
En l’any 2016, el Consell Social ha procedit 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 
sisena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en 
el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la 
inserció dels doctors i del segon estudi sobre la 
inserció laboral dels graduats en màsters, realitzant 
una aportació de 31.500 euros. Es manté la novetat 
incorporada en l’edició anterior, referent a la realització 
de l’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.  
 
Aquests estudis es duen a terme cada tres anys i la seva realització és finançada a 
parts iguals per AQU Catalunya i els Consells Socials de les Universitats Públiques 
Catalanes. 
 
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 2017, 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. 
 
 
D.2. Comunitat d’estudiants: Inserció laboral d’estudiants i titulats amb 

discapacitat i col·lectius en situació o risc d’exclusió social  de la 
UAB  

 
El Consell Social de la UAB, en l’any 2016, igual que en el 2015, participa en 
UABImpuls, programa per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb discapacitat 
de la UAB. Aquest programa es desenvolupa conjuntament des del Servei d'Atenció a 
la Discapacitat - PIUNE i Treball Campus, el portal d’ocupació de la UAB, i té l’objectiu 
de facilitar la inserció en el mercat de treball d’aquest col·lectiu, així com realitzar una 
tutorització durant el procés de recerca activa d’ocupació. A partir del mes de juny de 
2016 també poden accedir al programa persones de la comunitat universitària que es 
troben en situació de vulnerabilitat. 

 
Amb aquesta finalitat, UABImpuls, ofereix serveis tant als estudiants i titulats amb 
discapacitat com a les empreses. D’aquesta manera, el Programa proporciona, a 

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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l’estudiant o titulat, acompanyament en la definició de l’objectiu professional, 
assessorament en la confecció de les diferents eines de recerca de feina, transmissió 
de coneixements pel que fa als diferents canals de recerca generals i específics per a 
persones amb discapacitat, i s’ofereix un espai de recerca de feina i es proporciona 
assessorament pel manteniment del lloc de treball. 

 
Per altra banda, pel que fa a les empreses, el Programa UABImpuls fa difusió de les 
eventuals vacants entre els usuaris del programa i a través de Treball Campus, 
preselecciona candidats/tes, informa sobre mesures de foment i incentius a la 
contractació de persones amb discapacitat i assessora en l’adaptació del lloc de feina. 

 
L’aportació en el programa acordada pel Consell Social és de 8.000 euros. 
 

 
VI. Àmbit de funcionament del Consell Social 
 
A) Canvis en la composició del Consell Social 

 
En el curs acadèmic 2015-2016, han tingut lloc els canvis següents en la composició 
del Consell Social: 
 

 Representació Nomenament Cessament Acord 

 

13/04/2016 
 
Representant  
del PDI  

 
Jordina Belmonte 
Soler 

 
Laura 
Santamaria 
Guinot 

 
Acord del 
Consell de 
Govern 
48/2013 

18/04/2016 Representat 
dels antics 
alumnes 

Mariona Serra 
Pagès 

Emanuela 
Carmenati 

Nomenament 
del President 
del Consell 
Social (article 
82.4 de la 
LUC) * 

 
06/06/2016 

 
Rectora 

 
Margarita Arboix 
Arzo 

 
Ferran 
Sancho 
Pifarré 

 
Membre nat 
(article 83.1 
de la LUC)* 

 
06/06/2016 

 
Secretària 
General 

 
Cristina Riba 
Trepat 

 
Judith Solé 
Resina 

 
Membre nat 
(article 83.1 
de la LUC)* 

* LUC: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
 

En data 13 d’abril de 2016 la senyora Laura Santamaria Guinot causa baixa del 
Consell de Govern de la UAB i la senyora Jordina Belmonte Soler, suplent de la 
senyora Santamaria com a representant del personal docent i investigador en el 
Consell Social segons acord núm. 48/2013 del Consell de Govern, s’incorpora com a 
nou membre del Consell Social. 
 
Atesa la renúncia presentada en data 29 de març de 2016 per la senyora Emanuela 
Carmenati al president del Consell Social de la UAB, aquest, a l’empara del que 
disposa l’article 82.4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,  
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nomena la senyora Mariona Serra Pagès com a membre del Consell Social en 
representació dels antics alumnes de la UAB amb data 18 d’abril de 2016. 
 
Amb motiu de les eleccions rectorals que han tingut lloc el mes de maig de 2016, la 
senyora Margarita Arboix Arzó és proclamada rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Segons l’establert en l’article 8.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, tant el/la rector/a com el/la secretari/a general són 
membres nats del Consell Social, motiu pel qual la rectora Margarita Arboix Arzó i la 
Secretària General Cristina Riba Trepat, a partir del 6 de juny de 2016, data de la 
presa de possessió de la nova rectora, esdevenen membres del Consell Social, en 
substitució del senyor Ferran Sancho Pifarré i la senyora Judith Solé Resina, rector i 
secretària general, respectivament, de l’anterior Equip de Govern. 
 
B) Nomenaments i cessaments acordats pel Ple del Consell Social 
 
En el curs acadèmic 2015-2016, el Ple del Consell Social ha acordat els nomenaments 
següents: 

 

Càrrec Nomenament Acord 
 

Membre del Patronat 
de la Fundació Alumni i 
Amics de la UAB 

 
Tania Nadal Vicens 

 
Acord plenari 8/2016 

22 de febrer 
 

Membre del Patronat 
de la Fundació Alumni i 
Amics de la UAB  

 
Mario García Sánchez-
Puerta 

 
Acord plenari 8/2016 

22 de febrer 
 

Presidenta de la 
Comissió Universitat- 
Empresa 

 
Mariona Serra Pagès 

 
Acord plenari 36/2016 

2 de juny 
 

Vocal de la Comissió 
Universitat- Empresa 

 
Mario García  
Sánchez-Puerta 

 
Acord plenari 36/2016 

2 de juny 
 

Membre del Consell de 
Govern de la UAB 

 
Mariona Serra Pagès 

 
Acord plenari 36/2016 

2 de juny 
 

Vocal de la Comissió 
Acadèmica del Consell 
Social 

 
Josep Ros Badosa 

 
Acord plenari 51/2016 

20 de juliol 

 

Vocal de la Comissió 
Acadèmica del Consell 
Social 

 
Maria Valdés Gázquez 

 
Acord plenari 51/2016 

20 de juliol 
 

Vocal de la Comissió 
Societat-Universitat  i 
la Comissió 
Universitat-Empresa 
del Consell Social 

 
Carlos Sánchez Lancis 

 
Acord plenari 51/2016 

20 de juliol 
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Vocal de la Comissió 
Universitat-Empresa 
del Consell Social 

 
Francisco Javier Lafuente 
Sancho 

 
Acord plenari 99/2014 

18 de desembre 
 

Vocal de la Comissió 
Universitat-Empresa 
del Consell Social 

 
Daniel Furlan Silvestri 

 
Acord plenari 51/2016 

20 de juliol 

 

El Ple del Consell Social reunit el 2 de juny de 2016 acorda nomenar la senyora 
Mariona Serra Pagès presidenta de la Comissió Universitat-Empresa i representant del 
Consell Social en el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, en 
substitució del senyor Mario García Sánchez-Puerta. Així mateix, acorda el 
nomenament del senyor Mario García com a membre vocal de la Comissió Universitat-
Empresa. Atès que la senyora Emanuela Carmenti, presidenta de la Comissió 
Societat-Universitat i membre vocal de la Comissió Universitat-Empresa, causa baixa 
del Consell Social de la UAB i dels seus càrrecs en les comissions del Consell en les 
que en formava part el 29 de març de 2016, resta pendent el nomenament de la 
presidència de la Comissió Societat-Universitat. 
 
D’altra banda, amb motiu de les eleccions rectorals i el canvi corresponent de l’Equip 
de Govern com a conseqüència de les mateixes, en el Ple del Consell Social reunit el 
20 de juliol de 2016 s’acorda el nomenament dels vicerectors i vicerectores que formen 
part de les comissions del Consell Social, les quals tenen caràcter mixt amb l’objectiu 
que la seva composició incorpori també l’Equip de Govern a efectes de treballar de 
manera alineada Consell Social i Equip de Govern. 
 
 

C) Composició del Consell Social 
 
La composició del Consell Social de la UAB a 31 de juliol de 2016 és la següent: 

 
▶ Representants de la societat catalana 
 

President del Consell Social, nomenat pel Govern de la Generalitat de  
Catalunya  
▹ Gabriel Masfurroll Lacambra  

 
Persones nomenades pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
▹ Tania Nadal Vicens, vicepresidenta i presidenta de la Comissió Econòmica 
▹ Mario García Sánchez-Puerta 

 
Persones nomenades pel Parlament de Catalunya 
▹ Moisés Amoròs Perich, president de la Comissió Acadèmica  
▹ Tirso Gracia Serrano 

 
Persona escollida pels ens locals 
▹ Pendent de nomenament  

 
Persona en representació d’un antic alumne o alumna  
▹ Mariona Serra Pagès, presidenta de la Comissió Universitat-Empresa  
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Persona escollida per les organitzacions empresarials 
▹ Daniel Furlan Silvestri  

 
Persona escollida per les organitzacions sindicals 
▹ Juan Manuel Tapia Rubio  

 
▶ Membres nats 
 

▹ Margarita Arboix Arzo, rectora 
▹ Cristina Riba Trepat, secretària general 
▹ Joan Melcion Tenas, gerent  

 
▶ Representants del Consell de Govern 
 

En representació del personal acadèmic 
▹ Jordina Belmonte Soler 

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

 
En representació dels estudiants 
▹ David Montpeyó Garcia-Moreno  

 
▶ Convidats al Ple 
 

▹ Ramon Alberich Ferrer, en representació de les organitzacions empresarials 
▹ Alejandro José de Llano Salvador, en representació de les organitzacions 

sindicals 
▹ Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus 
▹ Albert Sòria Casas, president de l’Associació d’Amics de la UAB 

    
▶ Secretària executiva 
 

▹ Sònia Hernández Tejada 
 
 

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 a 31 de juliol de 2016 és 
la següent: 
 
▶ Comissió Econòmica 

 

Presidenta 
▹ Tania Nadal Vicens, membre del Ple en representació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya 
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Vocals 
▹ Antonia Doroteo Muñoz, membre del Ple representant del PAS 
▹ Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus 
▹ Joan Melcion Tenas, gerent 

 

Convidat 
▹ Ramon Alberich Ferrer, convidat al Ple en representació de les organitzacions 

empresarials 
 

Secretària Executiva 
▹ Sònia Hernández Tejada 
 

▶ Comissió Acadèmica 
 

President 
▹ Moisés Amorós Perich, membre del Ple en representació del Parlament de 

Catalunya 
 

Vocals 
▹ David Montpeyó Garcia-Moreno, membre del Ple en representació dels 

estudiants 
▹ Josep Ros Badosa, vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 
▹ Juan M. Tapia Rubio, membre del Ple en representació de les organitzacions 

sindicals 
▹ Maria Valdés Gázquez, delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i 

de Qualitat 
 

Secretària Executiva 
▹ Sònia Hernández Tejada 
 

▶ Comissió Societat-Universitat 
 

Presidència 
▹ Pendent de nomenament 

 

Vocals 
▹ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions 

empresarials 
▹ David Montpeyó Garcia-Moreno, membre del Ple en representació dels 

estudiants 
▹ Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 
▹ Juan M. Tapia Rubio, membre del Ple en representació de les organitzacions 

sindicals 
 

Convidat 
▹ Alejandro José de Llano Salvador, convidat al Ple en representació de les 

organitzacions sindicals 
 

Secretària Executiva 
▹ Sònia Hernández Tejada 

 
▶ Comissió Universitat-Empresa 
 

Presidenta 
▹ Mariona Serra Pagès, membre del Ple en representació dels antics alumnes de 

la UAB 
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Vocals 
▹ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions 

empresarials 
▹ Mario García Sánchez-Puerta, membre del Ple en representació del Govern de 

la Generalitat de Catalunya 
▹ Tirso Gracia Serrano, membre del Ple en representació del Parlament de 

Catalunya 
▹ Javier Lafuente Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics 
▹ Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 

 

Convidats 
▹ Jèssica Marquès Hurtado, presidenta del Consell d’Estudiants de la UAB 
▹ Albert Sòria Casas, president de l’Associació d’Amics de la UAB 

 

Secretària Executiva 
▹ Sònia Hernández Tejada 

 
▶ Comissió Permanent 

 

President 
▹ Gabriel Masfurroll Lacambra, president del Consell Social 

 

Vocals 
▹ Tania Nadal Ferrer, vicepresidenta del Consell Social 
▹ Margarita Arboix Arzo, rectora de la UAB 

 
Secretària Executiva 
▹ Sònia Hernández Tejada 
 

E) Presència del Consell Social en entitats i organismes 
 
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 2016): 
 

▶ Gabriel Masfurroll Lacambra 
▹ Consell de Govern de la UAB  
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona  
▹ Fundació Privada Parc de Recerca UAB  
▹ Fundació Alumni i Amics de la 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 Ferrer 
▹ Vila Universitària, SL 
▹ Hotel Campus, SL 
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
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▶ Moisés Amorós  
▹ Conferència General del CIC 

 

▶ Mario García Sánchez-Puerta  
▹ Fundació Alumni i Amics de la UAB 

 

▶ Mariona Serra Pagès 
▹ Consell de Govern de la UAB 

 

▶ Juan Manuel Tapia 
▹ Comitè de Responsabilitat Social de la UAB 
 

▶ Daniel Furlan 
▹ 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 

 

▶ Tania Nadal Vicens 
▹ Consell de Govern de la UAB 
▹ Fundació Alumni i Amics de la UAB 

 
 

F) Liquidació del pressupost del Consell Social de l’any 2015 
 

La liquidació del pressupost del Consell Social per a l’any 2015 s’aprova en el Ple de 
20 de juliol de 2016 i és el següent: 
 

 

92% 

8% 

Liquidació d'ingressos 2015 

Cap.IV. Transf. Corrents (Subvenció
Anual)

Cap.VII. Actius financers (romanent
específic)

Ingressos liquidats al 2015: 450.799 €  

46% 

36% 

18% 

Liquidació despeses 2015 

Cap. I. Despeses de personal

Cap. II. Desp. béns corrents i serveis

Cap IV.Transf. corrents

Despeses liquidades al 2015: 361.773 €  
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CONSELL SOCIAL DE LA UAB 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'ANY 2015 (resum) 

INGRESSOS IMPORT (€) 
    
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )  412.799 
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS (romanent específic) 38.000 
    
TOTAL INGRESSOS 450.799 
    
DESPESES IMPORT (€) 
    
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL  165.687 
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 130.361 
    

   Despeses generals 23.653 
   Despeses de funcionament  5.996 
   Trasllats i indemnitzacions per raó de servei 53.171 
   Altres atencions 2.607 
   Despeses per estudis tècnics (auditories i altres estudis) 44.936 

    
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS  65.725 

   Accions Societat-Universitat i Universitat-Empresa 53.443 
   Comunicació Consell Social 3.282 
   Despeses per quotes en associacions (ACUP i Conf. Consells 

Socials Espanyols) 
9.000,00 

    
TOTAL DESPESES 361.773 
    
 
Es destaquen els aspectes següents: 

 
▶ El pressupost liquidat d’ingressos és d’import 450.799 euros el qual incorpora la 

modificació de crèdit segons acord 56/2015, de 28 d’octubre, pres pel Ple del 
Consell Social per un import de 38.000 euros per al projecte Alumni UAB. D’altra 
banda, hi ha una desviació a l’alça d’un 0,48% del pressupost liquidat respecte el 
pressupostat inicialment, que és deu a la part imputable a la paga extra de l’any 
2012 satisfeta en l’exercici. 

 
▶ L’import liquidat de les despeses de personal (capítol 1) és menor en un 1,14% al 

pressupostat per a l’any 2015, bàsicament, com a conseqüència de la despesa 
meritada en concepte de Seguretat Social respecte a la despesa pressupostada 
per a l’exercici. 

 
▶ Les despeses generals de l’any 2015 repercutides per la UAB es desvien a la 

baixa en un 1,45% respecte el pressupostat, com a resultat de l’acompliment de 
les despeses previstes. S’inclouen en aquest apartat les despeses carregades per 
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la UAB en concepte de reparacions i manteniment d’edifici, subministraments 
(energia elèctrica, aigua i gas), neteja i vigilància.  

 
▶ Les despeses de funcionament recullen un estalvi del 29,71% respecte el 

pressupostat, com a conseqüència de les mesures de contenció de la despesa 
aplicades en l’exercici. Aquestes despeses inclouen conceptes com són el 
material d’oficina, servei telefònic, renovació d’equips informàtics, transports i 
missatgeria i edicions i publicacions. 

 
▶ Les despeses per trasllats i indemnitzacions per raó de servei i per altres 

atencions són en concepte de dietes i despeses de locomoció ocasionades per 
viatges dels membres del Consell Social i la inscripció a cursos i jornades 
(seminaris de treball de la Conferència de Consells Socials Espanyols, jornades 
de fundraising i conferències, etc.), així com d’indemnitzacions d’assistència dels 
membres del Consell Social a reunions d’aquest òrgan i a les d’òrgans de govern 
de les entitats en les que el Consell Social en forma part, i també l’assistència a 
actes. La liquidació d’aquestes despeses disminueix un 24,09% respecte el 
pressupostat, bàsicament, per l’efecte combinat d’una menor assistència a les 
reunions del Consell Social i a la realització de menys reunions respecte les 
previstes, atès que l’any 2015 s’ha vist afectat per canvis organitzatius i de 
composició del Consell Social.  

 
▶ Les despeses per estudis tècnics són, bàsicament, en concepte del honoraris per 

a la realització de l’auditoria dels comptes anuals de la UAB i l’elaboració dels 
comptes anuals agregats de la Universitat.  

 
▶ Les actuacions de l’àmbit Universitat-Societat i Universitat-Empresa s’han 

executat segons el previst, excepte els projectes “Programa Ítaca: Beques Salari 
Ítaca- Consell Social i Banco Santander per a màsters”, “Alumni UAB” i “Accions 
estratègiques de retorn a la UAB”, que comporten un 53,65% de menys despesa 
respecte el total pressupostat per a l’àmbit. En relació al Programa Ítaca, en la 
convocatòria estaven previstes 8 beques dirigides a estudiants graduats amb un 
bon expedient acadèmic, i finalment se’n han resolt 3 amb un cost total de 
23.737,83 euros dels quals el Consell Social n’ha finançat el 50% (11.868,92 
euros). Aquestes beques inclouen l’import de la matrícula i beques salari per al 
curs 2015-2016. Pel que fa al projecte Alumni UAB, estava prevista una despesa 
de 39.500 euros que finalment serà executada en l’exercici 2016. Quant a les 
accions estratègiques de retorn a la UAB s’han materialitzat 10.800 euros per al 
Programa UABImpuls per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb 
discapacitat de la UAB. 

 
Els projectes duts a terme han estat els següents: 
 
▹ Programa Ítaca: Beques Salari Ítaca Consell Social i Banco Santader per a 

estudiants de la UAB de màster universitari (11.869 euros). 
▹ Premis Argó (9.000 euros). 
▹ Programa PIUNE de la FAS: Beques a estudiants amb necessitats 

especials (19.274 euros). 
▹ Projecte Imagine Express (2.500 euros). 
▹ Programa UABImpuls per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb 

discapacitat de la UAB (10.800 euros). 
 

▶ Les despeses de comunicació del Consell Social són en concepte del suport 
corresponent per a la gestió i actualització del web del Consell Social. 
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▶ Les despeses per quotes en associacions són en concepte de la participació del 

Consell Social com a soci membre de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP) i la Conferència de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles. 
 

▶ El pressupost de l’exercici 2015 del Consell Social es liquida amb un romanent 
positiu de l’exercici de 89.035,33 euros. D’aquest import, 9.535,33 euros resten 
assignats al pressupost general de la UAB de l’any 2015 i 39.500 euros i 40.000 
euros han estat incorporats en el pressupost de l’exercici 2016 del Consell Social, 
segons els acords de 17 de febrer de 2016 i de 4 de maig de 2016, 
respectivament, presos per la Comissió d’Economia i Organització del Consell de 
Govern amb motiu de les sol·licituds presentades pel Consell Social en el marc de 
la instrucció d’incorporació de romanents de la UAB, per a la realització del 
projecte “Alumni” i els projectes “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc 
d’exclusió social al Vallès Occidental”, “Centre de recursos tecnològics PIUNE, 
Servei d’Atenció a la Discapacitat” i “Inserció laboral d’estudiants i titulats amb 
discapacitat i col·lectius en situació o risc d’exclusió social  de la UAB”. 

 
 

G) Pressupost del Consell Social de l’any 2016 
 
En el Ple de 16 de desembre de 2015 s’aprova el pressupost del Consell Social 
corresponent a l’any 2016, i en els plenaris de 30 de març i de 20 de juliol de 2016 
s’acorden modificacions de crèdit d’aquest pressupost. El resum del pressupost del 
Consell Social de la UAB per a l’any 2016 que es detalla a continuació recull ambdós 
acords del Ple. 
 
  

 
 

 

 

 

 

100% 

16% 

Pressupost ingressos 2016   

Cap.IV. Transf. Corrents (Subvenció
Anual)
Cap.VII. Actius financers (romanent
específic)

Total pressupost Ingressos 2016: 488.173 €  

34% 

28% 

38 % 

Pressupost despeses 2016 

Cap. I. Despeses de personal

Cap. II. Desp. béns corrents i serveis

Cap IV.Transf. Corrents

Total pressupost Despeses 2016: 488.173 €  
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CONSELL SOCIAL DE LA UAB 

PRESSUPOST PER A L'ANY 2016 (resum) 

INGRESSOS IMPORT (€) 
    
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )  408.673 
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS (romanent específic) 79.500 
    
TOTAL INGRESSOS 488.173 

    
DESPESES IMPORT (€) 

    
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL  163.918 
    
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 137.521 
    

   Despeses generals 24.479 
   Despeses de funcionament  6.400 
   Trasllats i indemnitzacions per raó de servei 64.892 
   Altres atencions 3.000 
   Despeses per estudis tècnics (auditories i altres estudis) 38.750 

    
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 186.734 

   Accions Societat-Universitat i Universitat-Empresa 142.000 
   Comunicació Consell Social 4.234 
   Despeses per quotes en associacions (ACUP i Conf. Consells 

Socials Espanyols) 
9.000 

   Estudi AQU Catalunya d'inserció laboral 31.500 

    
TOTAL DESPESES 488.173 
    
 

Es destaquen els aspectes següents: 

▶ Es manté la subvenció anual de l’any 2015, que consolida la reducció aplicada per la 
Generalitat de Catalunya en la subvenció a la Universitat en l’any 2013. D’altra banda, 
la variació a la baixa de la subvenció anual de l’any 2016 respecte la de l’any 2015 
correspon, bàsicament, a una estimació de l’import de la paga extra de l’any 2015 
superior a la que finalment ha estat confirmada. 

 
▶ L’import de les despeses pressupostades de personal (capítol 1) s’han consignat en 

base a les previsions confirmades per la UAB. 
 

▶ 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 25% en el 2016.   

 
▶ Tot i el major nombre de reunions previstes per al 2016 com a conseqüència de 

comptar amb una comissió de treball addicional, fruit del desdoblament de la inicial 
Comissió Societat-Universitat en les comissions Universitat-Empresa i Societat-
Universitat, la despesa en concepte d’indemnitzacions per raó de servei disminueix 
per un menor nombre de reunions plenàries previstes en l’any 2016 respecte el 2015. 
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L’import unitari de la indemnització per raó de servei es manté constant respecte l’any 
2015 i recull la reducció acumulada del 25% aplicada en els darrers anys. 

 
▶ Les despeses per estudis tècnics contemplen els honoraris per a la realització de 

l’auditoria econòmica dels comptes anuals de la UAB i de l’elaboració dels comptes 
anuals agregats de la Universitat, que recullen una reducció respecte l’import liquidat 
en l’any 2015, com a conseqüència de l’oferta econòmica presentada per l’empresa 
que ha resultat adjudicatària (Faura-Casas Auditors-Consultors, SL) del concurs públic 
d’auditoria de la UAB. 
 

▶ Pel que fa a les despeses en concepte de les accions dels àmbits societat-universitat i 
universitat-empresa, s’han pressupostat els projectes següents: 

 
▹ Premis Argó (9.000 euros). 
▹ Programa PIUNE de la FAS: Beques a estudiants amb necessitats 

especials (20.000 euros). 
▹ Projecte Imagine Express (3.500 euros). 
▹ Projecte “Alumni” (39.500 euros). 
▹ Programa UABImpuls per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb 

discapacitat i col·lectius en situació o risc d’exclusió social  de la UAB 
(8.000 euros). 

▹ Projecte “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès 
Occidental” (48.000 €). 

▹ Projecte “Centre de recursos tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció a la 
Discapacitat” (14.000 euros). 

 
▶ Les despeses de comunicació del Consell Social són en concepte del suport 

corresponent per a la gestió i actualització del web del Consell Social i es mantenen 
en la línia del pressupost liquidat de l’any 2015. 
 

▶ Les quotes anuals a l’Associació Conferència de Consells Socials Espanyols i a 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), de la qual en formen part els 
presidents dels Consells Socials i els rectors de les universitats públiques catalanes, 
es mantenen constants respecte l’exercici anterior. 
 

▶ Es pressuposten 31.500 euros en concepte de la col·laboració amb AQU Catalunya 
per a la realització de la sisena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el 
món laboral, del quart estudi sobre la inserció dels doctors i el segon 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. 

 
 

H) Reunions realitzades i acords presos pel Consell Social en el curs 
acadèmic 2014-2015 

 
En el curs acadèmic 2015-2016, el Consell Social ha estat funcionant amb les 
reunions de la Comissió Econòmica, la Comissió Acadèmica, la Comissió Societat-
Universitat, la Comissió Universitat-Empresa i amb sessions plenàries. El nombre 
de reunions realitzades i d’acords presos ha estat el següent: 
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Òrgan Nombre de reunions Nombre d’acords 
presos 

Comissió Econòmica 10 115 
Comissió Acadèmica 8 29 
Comissió Societat-Universitat 3 5 
Comissió Universitat-Empresa 2 2 
Plenari 7 83 

Total 30 234 
 

 
▶ En tot el període s’han pres un total de 234 acords, alguns de més 

transcendència, com ara: 
 

1. El pressupost de la UAB per a l’any 2016. 
 

 

2. Els criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016. 

 
3. La memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i 

la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2015. 

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

a l’exercici 2014 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Fundació Hospital Clínic Veterinari, la Fundació Autònoma Solidària, la 
Fundació Privada Parc de Recerca UAB, la Fundació Wassu, UAB-Firms, 
SL, i la Fundació Empresa i Ciència. 

 
5. La proposta d’operacions d’endeutament a curt termini per part de la 

UAB per a l’autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya.  
 
6. La reformulació de les anualitats 2015 i 2016 del Pla d’Estabilització 

Pressupostària de la UAB.  
 

7. Les actuacions/inversions urgents a dur a terme per la UAB en el marc 
de la reformulació de les anualitats 2015 i 2016 del Pla d’Estabilització 
Pressupostària de la UAB. 

 
8. La modificació de la programació del Pla d’Inversions Universitàries de 

la UAB per a l’exercici 2015. 
 
9. La cessió d’ús d’espais i béns mobles de la Universitat. 
 
10. La planificació de les auditories internes de la UAB per a l'any 2016. 
 
11. La cessió de titularitat de patents i de software i la ratificació i/o 

autorització de contractes de llicència de patents. 
 
12. L’acceptació de la donació d’un fons bibliogràfic documental. 
 
13. La constitució de la Fundació Alumni i Amics de la UAB. 
 
14. La participació de la UAB en empreses de base tecnològica. 
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15. La participació de la UAB en la Fundació InterAC Salut i en l’Associació 

Agroforum. 
 
16. L’adhesió de la UAB al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 
 
17. L’ampliació de capital de SIGMA; Gestió Universitària AIE, agrupació 

d’interès econòmic en la que hi participa la UAB, juntament amb altres 
universitats. 

 
18. Les baixes d‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2015. 
 
19. La dissolució del Consorci Patronat d’Arqueologia de Guissona, 

l’Asociación PEC4, el Consorcio para el Diseño, la Construcción, el 
Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia 
Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC), la 
societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus, SA i de la societat 
Wabbit Solutions SL. 

 
20. L’adhesió de la UAB a la contractació conjunta, per part del CSUC, 

d’electricitat, del subministrament i manteniment d’equips informàtics de lloc 
de treball i del servei de detecció i prevenció del plagi. 

 
21. 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 2016-2017. 

 
22. Els preus dels diferents serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
23. Els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca, 

docència i gestió del personal docent i investigador. 
 
24. L’informe favorable sobre la modificació del 6è Conveni Col·lectiu del 

personal d’administració i serveis laboral de la UAB. 
 
25. La creació de màsters universitaris. 
 
26. La creació d’estudis de doctorat. 
 
27. La creació de títols de màster i diplomes de postgrau propis. 
 
28. La modificació de denominació de màsters universitaris, màsters propis i 

diplomes de postgrau propis. 
 
29. La resolució de les sol·licituds de permanència presentades pels 

estudiants. 
 
30. Les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a la 

qualitat docent universitària corresponent als curs 2016-2017, una en 
modalitat individual (doctora Maria Jesús Espuny) i dues en modalitat 
col·lectiva (Facultat de Ciències de la Comunicació i Facultat de Filosofia i 
Lletres). 
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31. El repartiment de les beques de col·laboració amb departaments 
convocades per al curs 2016-2017 pel Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, així com els criteris aplicats per al repartiment i la reassignació en 
cas de vacants. 

 
32. Els candidats al Premi Universitat-Societat i el Premi Universitat-

Empresa de l’any 2016 que atorga el Consell Social. 
 
33. El pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona per a l'exercici de 2016 i les seves modificacions de crèdit 
posteriors. 

 
34. La liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat 

Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2015. 
 
35. Les actuacions dels àmbits Universitat-Societat i Universitat-Empresa del 

Consell Social corresponents a l’any 2016. 
 
36. El conveni de col·laboració entre AQU Catalunya, la UAB i el Consell 

Social per a la realització de la sisena edició de l’estudi de la inserció dels 
graduats en el món laboral, del quart estudi sobre la inserció dels doctors i 
el segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 

 
▶ 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. La transferència i el Parc de Recerca UAB. 

 
2. El pla de treball d’Alumni UAB. 

 
3. Les accions de l’Escola d’Enginyeria de la UAB relacionades amb el 

món empresarial: MEMEnginy 2016 i TechParty 2016.  
 

4. El seguiment mensual de l’execució del pressupost de la UAB 
corresponent a l’any 2015 i a l’any 2016. 

 
5. L’estat d’execució del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB a 31 de 

desembre de 2015. 
 

6. Les condicions financeres a curt termini contractades amb Catalunya 
Banc, Banco Santander i Caixa Bank i per un import, respectivament, d’1,4 
milions d’euros, 19,5 milions d’euros (3 milions d’euros amb venciment a 1 
de desembre de 2016) i 3 milions d’euros. 
 

7. Els terminis mitjans de pagament a proveïdors de la UAB.  
 
8. L’informe dels comptes anuals agregats de la UAB corresponent a 

l’exercici 2014. 
 
9. La Carta de Recomanacions corresponent a l’exercici 2014 elaborada per 

l’empresa d’auditoria externa. 
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10. Les conclusions de les auditories internes realitzades per la UAB en 
l’any 2015. 

 
11. L’informe 17/2015 de la Sindicatura de Comptes corresponent a la UAB 

per als exercicis 2010, 2011 i 2012. 
 
12. Els convenis subscrits per la UAB en l’any 2015. 
 
13. L’anàlisi econòmica de la formació no subvencionada. 
 
14. El model de distribució del pressupost de funcionament 

descentralitzat a centres i departaments. 
 
15. La matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 

2015-2016. 
 
16. Les dades de formació de postgrau  de la UAB (màsters universitaris i 

propis). 
 

17. El procés d’acreditació de títols oficials.  
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