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I. Presentació del president
El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, òrgan de participació de la
societat en la universitat, no és solament clau per entendre els lligams entre la societat i
la universitat; és també un punt de trobada de totes les persones que sentim la institució
com a pròpia. I és en la memòria d’activitats on es fa palesa aquesta connexió i la
voluntat de treballar plegats en una universitat pública, amb l’objectiu d’oferir el millor
servei possible a la societat a la qual representem.
Des de que vaig assumir la responsabilitat de presidir el Consell Social de la UAB, al
mes de maig de 2014, he tingut la oportunitat de constatar l’enorme talent que hi ha al
nostre campus i de copsar l’essència i idiosincràsia d’aquesta institució, la nostra, a la
qual estic orgullós de pertànyer.
Malgrat unes circumstàncies externes que han marcat i marquen un context complex, la
UAB segueix avançant en l’estratègia d’impulsar la internacionalització i la innovació de
la docència 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. En són mostres el seu compromís per estimular la transferència de
coneixement, incentivar l’ocupabilitat i l’emprenedoria, així com la implementació de
polítiques i actuacions dirigides a garantir l’equitat i la igualtat. La presència i posició
creixent de la UAB en els rànquings universitaris de referència avalen el seu recorregut
en l’excel·lència.
La universitat, esdevé, per tant, un referent per al seu entorn social i econòmic i, des del
Consell Social, la nostra voluntat és contribuir i aportar tot el valor afegit possible en
aquest compromís, per seguir avançant i millorant. Per aquesta raó, treballem 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 part d’això, la nostra actuació ha estat marcada per una participació constant i
intensa 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, en els vincles amb futurs estudiants, en
el foment de l’emprenedoria i en la millora de la transferència, que ha de ser mútua,
entre la societat i la universitat i en els dos sentits.
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 20142015.
El Consell Social, amb el rector, l’equip de govern i tota la comunitat universitària,
seguirà treballant per continuar fent de la nostra una universitat capdavantera i de
referència.

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
2014-2015 s’ha distingit per ser el període que representa el primer any de mandat del
president del Consell Social, senyor Gabriel Masfurroll (el qual pren possessió del seu
càrrec el 19 de maig de 2014); pel nomenament de la senyora Tania Nadal com a
vicepresidenta del Consell Social i presidenta de la Comissió Econòmica; així com per la
reorganització de l’àmbit societat-universitat del Consell Social, que comporta la creació
de la Comissió Universitat-Empresa, establint-se les competències corresponents, i
l’actualització de les funcions de la ja existent Comissió Societat-Universitat. Aquesta
reordenació comporta l’aprovació de la composició de la Comissió Universitat-Empresa i
la nova composició de la Comissió Societat-Universitat, i s’acorda que el senyor Mario
García i la senyora Emanuela Carmenati actuïn com a presidents de les comissions,
respectivament. La reorganització té per finalitat treballar de manera focalitzada en dos
objectius diferenciats i molt rellevants en l’àmbit societat-universitat per tal d’assolir tot el
valor afegit i retorn possible envers la Universitat.
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, el que ha comportat
diverses reunions i trobades orientades a aquest objectiu. L’aposta per l’increment de la
transparència i una major visibilitat del Consell Social s’ha traduït en un nou web del
Consell Social, més dinàmic i amb ampliació de continguts, que té per finalitat donar
informació constant de tot allò que fa i acorda el Consell Social i el què és rellevant a la
universitat. Així mateix, aquest ha estat un curs marcat per visites al campus i reunions
orientades a la presa de contacte amb els diferents col·lectius i càrrecs que conformen
la comunitat universitària, i per sessions informatives sobre àmbits estratègics de la
universitat. Tot plegat sota la premissa d’aprofundir en el coneixement de la universitat,
factor clau per a una aportació de valor del Consell Social, i de potenciar la visibilitat del
Consell Social per consolidar-lo com una part més de la UAB.
Així mateix, aquest curs s’ha caracteritzat per la continuïtat del Programa UniversitatSocietat, 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. En el marc d’aquest Programa,
l’objectiu del Consell Social és, com a òrgan de participació de la societat en la
universitat, donar el seu suport a la UAB impulsant i col·laborant amb actuacions
estratègiques que contribueixen a reforçar els vincles entre universitat i societat. La
Universitat esdevé un referent per al seu entorn social i econòmic, arrelada al territori i
amb projecció internacional, i el Consell Social treballa amb l’objectiu de dinamitzar, de
forma alineada amb l’Equip de Govern de la UAB, aspectes clau en els diferents àmbits
estratègics, com poden ser el de la innovació, l’emprenedoria, la transferència de
coneixement i la connexió amb el territori, entre d’altres. Tot això, en un context en què
la UAB consolida el reconeixement internacional, tal com mostren els principals
rànquings universitaris internacionals, pel seu esforç per impulsar la qualitat de la
docència, per atraure talent internacional i per obtenir un impacte creixent de la recerca.
Paral·lelament a aquest compromís d’impulsar actuacions en l’àmbit societat-universitat,
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
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la UAB per a l’exercici 2015, els acords relatius a les operacions d’endeutament a curt
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 2014. Cal Ressaltar que el pressupost de la UAB corresponent a
l’exercici 2014, fruit de l’alt grau de responsabilitat en la gestió dels recursos, es liquida
amb un superàvit de finançament i dóna compliment a l’anualitat 2014 inclosa en les
línies generals del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB. Aquestes línies
s’acorden en el marc del que estableix l’article 16 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, relatiu a l’elaboració d’un pla
d’estabilització. D’altra banda, en el curs 2014-2015 es dóna continuïtat a la informació
sobre el seguiment mensual del pressupost, la tresoreria dels anys 2014 i 2015 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. El curs 2014-2015
també s’ha caracteritzat per l’aprovació de la modificació de la Normativa de
permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada l’any 2011,
amb motiu de la revisió efectuada transcorreguts tres anys des de la seva entrada en
vigor, revisió que està contemplada en la mateixa normativa. Cal destacar que la
candidatura de la Facultat de Ciències de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives
2015, acordada pel Consell Social i presentada a la Generalitat de Catalunya, ha estat
guardonada en la seva modalitat col·lectiva. Reconeixement que es suma a la
candidatura en modalitat individual atorgada en la Distinció 2014 a la doctora Elena
Valderrama. 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 els resultats de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats de màster realitzada
per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

V. Àmbit societat-universitat
En l’àmbit societat-universitat, en el curs 2014-2015, es duen a terme les accions
imputables a aquest període en base a les actuacions previstes en els plans
d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social per als anys 2014 i
2015, aprovats en sessió plenària del Consell Social.
En total, el volum de recursos acordats per a l’àmbit societat-universitat per al curs
2014-2015 és de 58.500 euros. Les accions dutes a terme en aquest període són les
següents:

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.
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En el curs acadèmic 2014-2015 s’han dut a terme les accions següents en aquesta
línia d’accions:

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.
Enguany, el Consell Social manté i redirigeix el finançament en el programa Ítaca
(21.000 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 que han estat presentades el juliol de
2015.
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 es vol 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, estan 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.
Proporcionen 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.

L’objectiu és donar
sortida a les
expectatives de
futur de joves
talents que,
altrament, foren
inviables

Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i
organitzat per la UAB. Gestionat, a partir del curs 20142015, 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 2015 la UAB ha
acollit 324 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 Programa, que al 2015 han
tingut lloc els dies 3 i 16 de juliol, amb la representació del senyor Mario García,
president de la Comissió Societat-Universitat, i la senyora Tania Nadal, vicepresidenta
del Consell Social, respectivament.
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Acte de cloenda del segon torn del Campus Ítaca al 16 de juliol de 2015

Dades disponibles del programa Campus Ítaca posen de manifest que:
▶ El 49% de l’alumnat dels centres que han participat en les primeres sis
edicions realitzades del programa Campus Ítaca a tercer d’ESO, es
descanta per realitzar estudis universitaris.
▶ 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 90% de l’alumnat participant en el Campus Ítaca prové de les tres
comarques properes amb més baix entorn socioeconòmic i més població
de la Regió Metropolitana de Barcelona.
▶ 4.304 estudiants de secundària han participat en el Campus Ítaca des de
l’any 2004.
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 17 de setembre de 2014 va tenir lloc el lliurament de la
cinquena 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.
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.
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El programa té els objectius següents:
▶

Estrènyer i enfortir els vincles de la UAB amb l’ensenyament secundari i
ampliar el coneixement mutu entre ambdues etapes educatives.

▶

Facilitar als estudiants de batxillerat i de cicles formatius la transició i l'acollida a
la Universitat.

▶

Oferir al professorat de secundaria la possibilitat d'actualitzar coneixements i
conèixer centres d'estudis, projectes i recerques que es fan a l'Autònoma.

En el marc del Programa Argó, la UAB, amb el patrocini del Consell Social (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.
Les darreres dades disponibles del programa Argó posen de manifest que el 25% de
l’alumnat que hi participa, continua estudiant a la UAB després d'acabar l'etapa
d'ensenyament secundari obligatori.

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

El senyor Gabriel Masfurroll, president del Consell Social, ha assistit en representació
del Consell Social a l’acte de lliurament de premis de l’onzena edició del programa
Argó a projectes de cicles formatius de grau superior, realitzat el dia 22 d’octubre de
2014, en el que han estat lliurats, en total, 4 premis i 4 mencions honorífiques als
treballs següents:

Primer premi
“Zorrotzaurre Hutsartean, alternativas para un punto muerto"” Iraxte Lacalle Suso.
Escola Massana (Barcelona)
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Segon premi
“El sentido del vestido”. Lea Martínez Lügstenmann. Escola Massana (Barcelona)

Tercer premi (ex aequo)
• “El lloc dels fets. Andrea Camilleri”. Alèxia Arbonés Rodón. EAS Deià (Barcelona)
• “Un dia en la vida de Salvo Montalbano”. Amanda Jerez Serrano. EAS Deià
(Barcelona)

Mencions honorífiques
“Liyo Restaurant”. Mònica Cañas García i Fernando de Sayve Lastra. Escola Superior
d’Hostaleria de Barcelona.
“Projecte Desenfoca’t”. Blanca Castelar Soaz, Núria Esplugas Monzonís, Ricard León
Pey, Jennifer Oliva García i Míriam Orteu Ribera. Centre de Formació Professional
Bemen3 (Barcelona).
“Pomada i crema contra la Psoriasis. Psoriacare”. Àlex Navarro Martínez. INS Escola
de Treball de Barcelona.
“RaionSecurity. Friendy Antivirus”. Ana Ramírez Moreno. Escola d’Art i Disseny de
Sant Cugat.

Acte de lliurament de la 12a edició del Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat

El senyor Mario García, president de la Comissió Societat-Universitat, ha assistit en
representació del Consell Social a l’acte de lliurament de premis de la dotzena edició
del programa Argó a treballs de recerca de Batxillerat, realitzat el dia 16 de juny de
2015, en el que han estat lliurats, en total, 21 premis i 28 mencions honorífiques als
treballs següents:
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Primers premis
“Aquí sobren paral·leles! O n'hi falten...”
Barcelona)

Nil Rodellas Gràcia (Col.legi Claret,

“La Ciència de Breaking Bad.” Antoni-Guillem Marí Jiménez. (INS Josep Lluís Sert,
Castelldefels)
“El túnel de vent” Àlex Alfèrez de la Vega i Albert Río Lloreda. (INS Joaquima Pla i
Farreras, Sant Cugat del Vallès)
“Rialles històriques” Sílvia Nogareda Vilà. ( INS Montsacopa, Olot)
Segons premis
“Gallecs, Celtes o fruit del nacionalisme del Segle XIX?” Tamara Rodríguez Fontao
(INS Joan Oró (Martorell).
“Els sons de la trompeta. Guillem Cardona Zaera”. (INS Guillem de Berguedà, Berga).
“13.600 gens, una mosca.” Mar Quingles Daví; Maria Prats Oliva. (INS Costa i Llobera,
Barcelona).
“Aplicació del microcontrolador arduino per al control climàtic d’un espai arquitectònic.”
Arnau Miàs Anglada. (Sant Peter’s School, Barcelona)
“Relació entre la indústria i el ferrocarril al Vallès Occidental (1855-1880)” Guillem
Ochoa Pérez. (INS Jaume Mimó, Cerdanyola del Vallés)
Cartes des del silenci. Estudi de l'epistolari inèdit d'un presoner polític.” Alba Romero
Vaquero. (INS Narcís Monturiol, Figueres)
El procés publicitari. Núria Armesto Cabrero. (INS Ramon Casas i Carbó, Palau-Solità
i Plegamans).
Tercers premis
“Determinació puntual de l’amplada transversal del feix d’electrons de la font de llum
Sincrotró ALBA utilitzant la tècnica del pinhole”. Sra. Queralt Gallardo Moix (INS de
Castellar, Castellar del Vallès)
“Un radiotelescopi casolà”. Montserrat Mayol Domingo ( Institut Lluís de Requesens,
Molins de Rei).
“Cria de formigues”. Guillem Vergés Plaza. (INS Carrasco i Formiguera, Barcelona).
“Resolució de Problemes Matemàtics amb Aplicacions per a Android”. Tomàs Ortega
Sanchez-Colomer. (IES Angeleta Ferrer i Sensat, Sant Cugat del Vallès).
“La transformació i la pervivència de la Matèria de Bretanya”. Oscar Carretero Gatell.
(INS Enric Borràs)
“Creació d'un sistema d'inversió borsari.” Josep Coronado Gutiérrez. (Escola Cervetó,
Granollers).
“El procés creatiu d'un conte instrumental.” Laura Gibert Laborda. (Col·legi Claret
Barcelona, Barcelona).
Mencions honorífiques a l’àmbit Argó
“De la llavor resistent a la conquesta d’espais de llibertat”. Sra. Clara Alegre Baraldés
(INS El Sui, Cardedeu). 1a Menció
“Resistència als antibiòtics naturals i sintètics: Causes i possibles solucions!. Sra. Júlia
Font Jubany. (INS Castell del Quer, Prats de Lluçanès). 2a Menció
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“Com es fa un nanomaterial? Srs. Xavier Minguillón Rosa i Miquel Minguilón Rosa.
(Frederic Mistral/ Tècnic Eulàlia, Barcelona). 3a Menció
“Celeste inconstància” Sr. Jordi Rafecas Ventosa. (INS de l’Arboç, L’Arboç). 4a
Menció
Mencions honorífiques a l’àmbit de Ciències
“Valoració agronòmica de les varietats d’arròs comercialitzades al Delta de l’Ebre” Sra
Irene Espuny Sanchís (INS de Tecnificació, Amposta). 1a Menció
“Simulacions de la propagació d’una epidèmia a l’institut” Gerard Munté Muñiz (IES
Arnau Cadell, Sant Cugat del Vallès). 2a Menció.
“Nanorods: De la ciència ficció a la realitat” Srs i Sres. Adriana Fernández Campmany,
Carles Camañes Mayordomo, Judith Jover Gornall. (IES Leonardo da Vinci, Sant
Cugat del Vallès). 3a Menció
“Ombres que marquen les hores.” Sr Damia Cosiallis Baz (INS Guindàvols, Lleida). 4a
Menció
Mencions honorífiques a l’àmbit de Biociències i Ciències de la Salut
“Els stents: una solució a les malalties cardiovasculars”. Sra Anna Peregrin Soler
(Escola Cervetó, Granollers). 1a Menció
“Hi ha vida a la sorra de la platja? Estudi comparatiu de la meiofauna de la sorra de
dues platges de la costa catalana” Sra Laia Navarro Maestro. (La Salle Congrés,
Barcelona). 2a Menció.
“No em puc concentrar! Efecte distruptor del so en els processos d’atenció visual” Sr
Xavier Vaillo Figuerola. (Col·legi Montserrat, Barcelona). 3a Menció
“El codi de barres dels mosquits” Sra Andrea Rubio Pérez (INS Frederic Mompou,
Sant Vicenç dels Horts). 4a Menció
Mencions honorífiques a l’àmbit de Tecnologia
“Desenvolupament d’una pròtesi transtibial. La Delta Leg.” Sr Daniel Castillo San
Martino. (Súnion Escola d’ESO i Batxillerat, Barcelona). 1a Menció
“L’hivernacle intel·ligent” Sra Laura Ysla Bueno (INS Rovira-Forns, Santa Perpètua de
Mogoda). 2a Menció
“ Projecte tecnològic amb Arduino” Sr Roger Margarit Sol (INS Vil·la Romana, la
Garriga). 3a Menció
“Control d’un sistema mòbil amb una aplicació Android via Bluetooth” Srs. Mario
Acosta Delgado, Héctor Alarcón Flores (INS Mercè Rodoreda, Hospitalet del
Llobregat). 4a Menció
Mencions honorífiques a l’àmbit d’Humanitats
“Del mite al conte” Sr. Guillem Gavaldà Mestres i Sres. Sara Marín Vizcaíno, Andrea
Martínez Moriana. (IES Pere Calders, Cerdanyola del Vallès). 1a Menció
“El protectorat entre costures?” Sres Vera Miras Gómez i Mario Quero Sánchez. (IES
Arnau Cadell, Sant Cugat del Vallès). 2a Menció.
“La Divina Comèdia. Una emoció estètica i matemàtica”. Sra Natàlia Bey Barbé (INS
Ronda, Lleida). 3a Menció.
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“Platino, anàlisi d’una revista terrassenca oblidada”. Sra Marta Bonada Campos.
(Escola Pia de Terrassa, Terrassa).4a Menció
Mencions honorífiques a l’àmbit de Ciències Socials
“Organització política de la Catalunya Independent.” Sr. Pol Borrelas i Martín (Escola
Garbí, Esplugues de Llobregat)
“Dona, història, Lleida. Un recorregut pel Museu de Lleida Diocesà i Comarcal”. Sra
Marina Morea Alonso. (INS La Segarra, Cervera). 2a Menció. 2a Menció.
“Viatges de sis graus. Estudi sobre la Teoria dels Sis graus de separació”. Sra: Ona
Corbera Llaudet (Arrels II, Solsona). 3a Menció.
“Cossos amb ment de vidre”. Sra. Clàudia Sacrest Gascón. (IES Jaume Salvador i
Pedrol, Sant Joan Despí). 4 Menció
Mencions honorífiques a l’àmbit d’Arts
“Fotografia i literatura - lectura del text i de la imatge.”. Sra. Berta Vallribera Gallifa
(Institució Cultural del CIC (Barcelona). 1ª Menció
“Art conceptual, land art i mercat de l'art”. Taller Ginebró. Sra Clara Ibarrola Jiménez
(Taller Ginebró, Cardedeu). 2ª Menció
“Stop-motion, entre bastidors”. Sra Xènia Sendra Luna (INS Milà i Fontanals,
Vilafranca del Penedès). 3ª Menció
“Estudi de disseny i aplicació a la reforma d'un edifici: Le Corbusier i Philip Johnson”.
Sr. Óscar Rubio Esteban (INS Rovira-Forns, Santa Perpètua de Mogoda). 4ª Menció

A.2. Comunitat campus
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 2014-2015 (aportació de 10.000 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
Es té la voluntat
Impuls. Els estudiants beneficiaris poden rebre un ajut
que estudiants
econòmic en concepte d’assistència personal durant la
amb situació de
jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, degut a la
seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports
dependència
públics col·lectius de forma autònoma o requereixin de suport
puguin estudiar a
per fer ús de transports específics des del seu lloc de
la universitat
residència fins al centre docent.
En base al resolt per la Comissió Avaluadora de les Beques
Impuls, reunida el 18 de desembre de 2014, de la qual el Consell Social en forma part,
el Consell ha liquidat una aportació de 10.000 euros en concepte de les Beques de la
convocatòria per al curs 2014-2015. 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
a programa Impuls al 2007, inserit en el Programa PIUNE, col·laborant en la seva
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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.3. Comunitat alumni.
Amb l’objectiu de donar suport i col·laborar en la realització d’actes dirigits a visualitzar
la Xarxa Alumni UAB a través de trobades o jornades que aportin valor afegit als antics
alumnes, per a l’any 2014 es fa una assignació de 2.000 euros a l’Associació d’Amics
de la UAB que es destina a part del finançament de les Jornades La Universitat Opina i
a la Festa Anual de l’Associació d’Amics en la que es lliura el Premi Universitat que
atorga el Consell Social.
El projecte La Universitat Opina consisteix en la organització de jornades sobre temes
diversos i d’actualitat amb l’objectiu de comptar amb l’opinió fonamentada tant
d’acadèmics de prestigi com de membres de la societat amb criteri i discurs sobre els
temes objecte de debat. El Consell Social compta amb una presència mediàtica en
aquestes jornades, que en el curs acadèmic 2014-2015 han estat les següents:
▶ “La revisió de la tarifa elèctrica” (16 d’octubre de 2014). Ponències a càrrec
de Joan Botella, degà de la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona; Jorge Fabra, economista i president
d’Economistas Frente a la Crisis i Francesc Trillas, professor d’Economia
Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
▶ Reedició de “Com viure la vellesa i la dependència” (30 d’octubre de 2014).
Ponències a càrrec Albert Selva, metge de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ,
Montserrat Suriñach, infermera i antropòloga social i cultural, Lluís Bogunya,
membre de l'executiva de l'Associació d'Amics presentarà i moderarà l'acte.
▶ “Debat infraestructures” (30 d’octubre de 2015). Ponències a càrrec de
Isabel Vega, arquitecta, Salvador Curcoll, conseller de Gestió i Promoció
Aeroportuària (GPA), Xavier Fageda, professor de Política Econòmica de la
Universitat de Barcelona, Anna Matas, catedràtica d’Economia Aplicada de la
Universitat Autònoma de Barcelona i Joaquim Nadal, professor de la
Universitat de Girona i exconseller de Política Territorial i Obres Públiques.
▶ ”El retorn de la geografia: la política internacional” (14 de novembre de
2015). Ponències a càrrec de Rosa Massagué, editorialista i analista de Política
Internacional de El Periódico, Francesc Veiga, professor d'Història
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, Pere Vilanova,
professor de Dret Constitucional i de Ciència Política de la Universitat de
Barcelona.
▶ “Prou malbaratar aliments” (29 de gener de 2015). Ponències a càrrec de
Artur Xavier Roig, professor i director del Departament de Ciència Animal i dels
Aliments de la UAB, Ana Belén González Reyes, cap de l'àrea de
Responsabilitat Social Corporativa i Medi Ambient a Caprabo, Dani Giménez,
membre de Nutrició sense Fronteres, Paco Muñoz-Gutiérrez, tècnic de l’Oficina
de Medi Ambient de la UAB.
▶ “La bioètica: una referència obligada” (5 de març de 2015). Ponències a
càrrec Montserrat Boada, doctora, cap de secció de Biologia del Servei de
Medicina de la Reproducció a Salut de la Dona Dexeus, coordinadora del
Màster de Biologia de la Reproducció de l’Institut Universitari Dexeus i la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre del Comitè de Bioètica de

MEMÒRIA 2014-2015

12

Catalunya, Josep Santaló, catedràtic de Biologia Cel·lular de la UAB, membre
de l’Observatori de Bioètica de la UB i president de la Comissió d’Ètica en
l’Experimentació Animal i Humana de la UAB, i Àngel Puyol, cap del
departament de Filosofia de la UAB, professor Filosofia Moral i Política. Ha
escrit nombrosos llibres i articles relacionant aspectes de la bioètica, la
genètica, la justícia i la globalització.
▶ “Per a què serveixen les humanitats al segle XXI” (9 d’abril de 2015).
Ponències a càrrec de Mª Àngels Cabré, escriptora, crítica literària i directora
de l’Observatori Cultural de Gènere, Joan Carbonell, degà de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB, Ricard Solé, professor investigador a l’ICREA
(UPF) i catedràtic extern del Santa Fe Institute (EUA).
▶ “Nous models de pobresa” (7 de maig de 2015). Ponències a càrrec de
Albert Recio, professor d'Economia Aplicada de la UAB, Fina Rubio, presidenta
de la Fundació de Dones SURT, Carme Trilla, presidenta de la Fundació
Hàbitat3, del tercer Sector Social i Teresa Torns, professora de Sociologia de la
UAB.
▶ “Seguretat i privacitat a internet” (18 de juny de 2015). Ponències a càrrec
de Cristina Serrano, Professora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral
(EPSI) de la Fundació UAB, Advocada de NEOLEGIS Abogados y Consultores;
Remo Suppi, Professor de l’àrea d’Arquitectura i de Tecnologia de
Computadors de la UAB, i Francesc Cayuela, membre de la Junta de
l’Associació d’Amics de la UAB i consultor informàtic.
▶ “De la donació al trasplantament: criteris ètic” (11 de juny de 2015).
Ponències a càrrec de Margarita Boladeras, catedràtica de Filosofia Moral i
Política de la Universitat de Barcelona, membre del Comitè de Bioètica de
Catalunya, David Paredes, especialista sènior, secció de Donació i Coordinació
de Trasplantaments de l'Hospital Clínic i professor del departament de Cirurgia
de la Universitat de Barcelona. , Jaume Tort, director de l'Organització Catalana
de Transplantaments (OCATT), Manel Sabés, vicerector de Relacions
Institucionals i Territori.
▶ “Donació de Sang i Teixits: una responsabilitat social” (7 de juliol de 2015).
Ponències a càrrec de Raquel Coronado, professora d’Infermeria de la UAB i
infermera de la Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics
Pediàtrics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Ramon Salinas Argente,
director territorial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya Central i el Vallès
Occidental, Lluís Bogunyà, membre de l’Executiva de l’Associació d’Amics de
la UAB.
D’altra banda, el Consell Social finança el Premi Universitat-Societat que s’atorga, en
el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, a una persona de
reconegut prestigi 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 20 de novembre de 2014, el Consell Social va atorgar el
Premi Universitat-Societat al senyor Josep Oliu, doctor en Economia i President del
Banc de Sabadell. El senyor Oliu va ser premiat per l’excel·lència i amplitud de la seva
carrera professional, en la que ha combinat amb èxit la docència, la gestió pública i la
gestió empresarial; i per la qualitat, la internacionalització i també la significança de
l’entitat que presideix en l’entorn territorial de la Universitat Autònoma de Barcelona. El
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discurs i el lliurament del premi va anar a càrrec del senyor Gabriel Masfurroll,
president del Consell Social de la UAB.

Lliurament del Premi Universitat-Societat 2014 en la Festa Anual de l’Associació d’Amics de
la UAB

B) 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.

B.1.Comunitat d’estudiants: Imagine Express
El Consell Social de la UAB ha patrocinat la segona edició d’Imagine Express, que ha
tingut lloc en el mes de març de 2015. 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 2015.
La participació del Consell Social de la UAB en el programa Imagine Express garanteix
que la Universitat figuri com a patrocinadora i que un estudiant de la Universitat pugui
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 de la
Universitat pel que fa a la creació de projectes innovadors i emprenedors,
independentment de si aquests són seleccionats en el programa.
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Desirée García, estudiant del Màster en
Metodologia
de
la
Investigació
i
Bioestadística de la UAB, ha estat una de
les persones premiades en el concurs
Imagine Express 2015. Juntament amb el
seu equip, ha realitzat una aplicació de jocs
educatius
per a nens. Jordi Zanca,
estudiant
a
la
UAB
de
Física+Matemàtiques,
també
va
ser
seleccionat i va representar la Universitat
Autònoma de Barcelona en l’intens viatge
en tren.
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Desirée García amb el guardó

Entre els objectius del Imagine Express 2015 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
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 2.500 euros.

B.2. Curs “Aprendre a Emprendre Express”
Col·laboració del Consell Social per a la realització del curs “Aprendre a Emprendre
Express”, que ha tingut lloc el mes de desembre de 2014. Es tracta d’una activitat
inserida en el programa UAB Emprèn de la Universitat i organitzada per Treball
Campus de la UAB.
UAB Emprèn és el programa creat per la Universitat per impulsar les actituds
generadores d'idees i projectes de negoci de tots els membres de la comunitat
universitària. Comprèn accions formatives, d'assessorament i d'acompanyament, així
com iniciatives per afavorir l'intercanvi d'experiències i conèixer de primera mà les
vivències dels qui ja han assolit l’èxit amb la seva idea.
El curs “Aprendre a Emprendre Express” parteix de la premissa que la creació de
noves empreses és un factor important per a la vitalitat econòmica d'una societat. En la
situació actual del mercat laboral i amb un índex d'atur juvenil tan alt, la universitat està
formant una gran quantitat de joves als que, ni les empreses, ni les administracions
poden, en moltes ocasions, oferir un treball pel que se'ls ha capacitat. Les alternatives
passen, en moltes ocasions, per la opció de crear una empresa pròpia.
La idea fonamental del curs ha estat formar estudiants universitaris en un procés
pràctic d'emprenedoria i fomentar i ajudar a la creació de la seva empresa, ja sigui a
partir d'idees pròpies o dels desenvolupaments científics dels grups de R + D que
tenen possibilitats de ser comercialitzats. El curs ha estat dirigit a estudiants i titulats
de la UAB una actitud emprenedora, i s’ha comptat amb una assistència d’una
vuitantena de participants.
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El objectius del curs han estat, per tant:
▶ Fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants i titulats universitaris com una
sortida professional de futur.
▶ Crear un ecosistema d'emprenedors de diferent formació per facilitar la creació
d'equips multidisciplinaris.
▶ Proporcionar als estudiants els coneixements mínims necessaris per crear i
gestionar una empresa.
▶ Posar-los en contacte amb grups de recerca que tinguin resultats de R + D per a
comercialitzar.
▶ Ajudar-los a trobar finançament per a la seva empresa.
▶ Posar-los en contacte amb altres recursos com incubadores, ajuts, premis, etc.
▶ Mostrar exemples, convidant a emprenedors d’èxit, a explicar les seves
experiències.

Per a la realització del curs, s’ha comptat amb experts en el camp de l’emprenedoria
de SeedRocket i Offerum, Nubelo, el Centre de Visió per Computador, el GEM
Catalunya, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, Lasal del Varador.
Derecho.com, Despatx Cervantes, i Axelia RRHH. S’han tractat temàtiques com són:
“Com crear la teva empresa amb garanties d’èxit”, “Com captar finançament”, “De la
idea al model de negoci”, “Emprendre des de la ciència” i “Emprendre i créixer en
temps de crisi”.
L’aportació del Consell Social a aquesta activitat ha estat de 2.100 euros.

B.3. European Consortium of Innovative universities (ECIU)
Iniciativa contemplada en el Pla d’accions 2014 del Programa Universitat-Societat del
Consell Social, que ha comportat la participació d’un representant del Consell en les
reunions del Comitè de Direcció de l’ECIU en l’any 2014, amb la finalitat de facilitar la
màxima connexió i informació amb les qüestions cabdals que es tracten i es debaten
en el si del consorci, i així comptar amb els inputs per actuar proactivament des del
Consell Social en projectes estratègics per orientar accions o generar recursos.
L’ECIU és una xarxa d’universitats unides per un perfil en comú, amb interessos i
objectius compartits, de creació relativament recent (menys de 50 anys), fortament
compromeses a potenciar l’emprenedoria i la innovació. Totes les universitats
membres del Consorci tenen un fort perfil en l’àmbit de l’enginyeria i de les ciències
socials, tenen forts vincles amb la indústria i la seva regió d’influència, estan
compromeses en noves formes de formar i d’aprendre, tenen perfil intensiu en recerca,
tenen per objectiu promoure la mobilitat internacional del seu personal, i treballen per
oferir als seus estudiants educació superior de qualitat en un entorn internacional.
La pertinença a l’ECIU és un mitjà per mantenir avantatges competitives, i dóna la
oportunitat a les universitats que en són membres a aprendre unes de les altres a
través de les experiències i iniciatives respectives, i portar a terme activitats que cada
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universitat no podria dur a terme per compte seva. Així mateix, l’ECIU posa un ventall
de recursos a disposició de les universitats que en són membres, com poden ser:
l’aprenentatge basat en problemes, la promoció de l’esperit empresarial entre els
estudiants i el personal, proporcionar nous camins en a la col·laboració amb les
empreses, la industria i el sector públic, la qual cosa proporciona una base sòlida per a
les diverses activitats del ECIU.
El senyor Daniel Furlan, juntament amb els representants de l’Equip de Govern de la
UAB, ha assistit a les jornades organitzades pel Comitè de Direcció de l’ECIU a
Stavanger (Noruega) els dies 30 i 31 d’octubre de 2014, per debatre qüestions
relacionades amb la innovació en educació i recerca, l’emprenedoria i l’impacte social
de la recerca.
L’import liquidat per a aquesta línia en el curs 2014-2015 ha estat de 1.100 euros.

C) Inserció Laboral
C.1. Estudi d’inserció laboral dels graduats en màster realitzada per l’AQU
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) ha finalitzat la primera
edició de l’estudi sobre la inserció dels titulats en
màster, que s’ha dut a terme en el marc del conveni de
col·laboració signat amb AQU Catalunya. En el mes de
maig de 2015 s’han presentat els resultats en una
jornada en la que també s’ha donat difusió dels
resultats de l'enquesta als ocupadors sobre els titulats
universitaris catalans.

Els estudis es
realitzen cada tres
anys i són finançats
per l’AQU i els
Consells Socials de
les Universitats
Públiques Catalanes.

En l’any 2013, el Consell Social va procedir a la
signatura del Conveni de Col·laboració amb l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya) per a la realització i finançament de
la cinquena edició de l’estudi de la inserció dels
graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt
sobre la inserció dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats
en màsters. Aquests estudis es duen a terme cada tres anys i la seva realització és
finançada a parts iguals per l’AQU Catalunya i els Consells Socials de les Universitats
Públiques Catalanes. Els resultats dels estudis sobre la inserció laboral dels graduats i
dels doctors realitzats en el marc de l’esmentat conveni van ser presentats en el mes
de juliol de 2014.

C.2. Comunitat d’estudiants: UABImpuls
El Consell Social de la UAB, enguany i com a novetat, 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.
Amb aquesta finalitat, UABImpuls, ofereix serveis tant als estudiants i titulats amb
discapacitat com a les empreses. D’aquesta manera, el Programa proporciona, a
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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 10.800 euros (període
juny-desembre 2015).

VI. Àmbit de funcionament del Consell Social
A) Canvis en la composició del Consell Social
En el curs acadèmic 2014-2015, han tingut els canvis següents den la composició del
Consell Social:

19/03/2015

Representació

Nomenament

Representant
dels estudiants

David Montpeyó
Garcia-Moreno

Cessament

Acord

Matías
Moreno
Alegre

Acord del
Consell de
Govern
31/2015

En data 4 de març de 2015 es van incorporar al Claustre els nous membres escollits
en representació dels estudiants i es van escollir els representants dels estudiants en
el Consell de Govern. Això ha comportat que l’estudiant del Consell de Govern
membre del Consell Social, senyor Matias Moreno Alegre, hagi causat baixa com a
membre del Consell de Govern i, per tant, aquest hagi procedit a l’elecció corresponent
en acord núm. 31/2015.

B) Nomenaments i cessaments acordats pel Ple del Consell Social
En el curs acadèmic 2014-2015, el Ple del Consell Social ha acordat els nomenaments
següents:
Càrrec

Nomenament

Acord

Presidenta de la
Comissió
Econòmica

Tania Nadal Vicens

Acord plenari 63/2014
14 d’octubre

Vocal de la
Comissió
Acadèmica

Matías Moreno Alegre

Acord plenari 63/2014
14 d’octubre
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Vicepresidenta del
Consell Social

Tania Nadal Vicens

President de la
Comissió SocietatUniversitat

Mario García Sánchez-Puerta

Acord plenari 69/2014
19 de novembre

Vocal de la
Comissió SocietatUniversitat

Tirso Gracia Serrano

Acord plenari 69/2014
19 de novembre

Convidat de la
Comissió SocietatUniversitat, amb veu
i sense vot

Alejandro José de Llano
Salvador

Acord plenari 69/2014
19 de novembre

Membre del Consell
de Govern de la UAB

Mario García Sánchez-Puerta

Acord plenari 69/2014
19 de novembre

Membre del Consell
de Govern de la UAB

Tania Nadal Vicens

Acord plenari 69/2014
19 de novembre

Vocal de la
Comissió SocietatUniversitat

Emanuela Carmenati

Acord plenari 99/2014
18 de desembre

Vocal de la
Comissió SocietatUniversitat

David Montpeyó GarciaMoreno

Acord plenari 20/2015
30 d’abril

Membre de la
Comissió
d’Adjudicació de les
Beques salari Ítaca –
Consell Social UAB i
Banco Santander

Acord plenari 69/2014
19 de novembre

(en substitució de
Matias Moreno)

Sònia Hernández Tejada

Acord plenari 20/2015
30 d’abril

El Ple del Consell Social reunit el 23 de juliol, amb l’objectiu de reorganitzar l’àmbit
societat-universitat, pren l’acord número 48/2015 pel qual aprova, mitjançant la
modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, la creació
de la Comissió Universitat-Empresa, establint-ne les competències corresponents, i
l’actualització de les funcions de la Comissió Societat-Universitat. Aquest acord
comporta l’aprovació de la composició de la Comissió Universitat-Empresa i la nova
composició de la Comissió Societat-Universitat (Acord 49/2015 de la reunió plenària de
23 de juliol).
Als efectes exposats s’ha procedit al cessament de les persones membres de la
Comissió Societat-Universitat nomenades segons acords plenaris número 49/2012,
16/2103, 28/2013, 90/2013, 69/2014 i 99/2014 i a acordar el seu nomenament,
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juntament amb altres adscripcions, per formar part de la Comissió Societat-Universitat
i/o la Comissió Universitat-Empresa, segons el que consta a continuació:
Càrrec

Nomenament

Acord

President de la
Comissió
Universitat-Empresa

Mario García Sánchez-Puerta

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Universitat-Empresa

Emanuela Carmenati

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Universitat-Empresa

Tirso Gracia Serrano

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Universitat-Empresa

Vicerector/a de Projectes
Estratègics i Planificació

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Universitat-Empresa

Vicerector/a de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Convidat de la
Comissió
Universitat-Empresa

Daniel Furlan Silvestri

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Convidada de la
Comissió
Universitat-Empresa

Jèssica Marquès Hurtado

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Convidat de la
Comissió
Universitat-Empresa

Albert Sòria Casas

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Presidenta de la
Comissió SocietatUniversitat

Emanuela Carmenati

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Societat-Universitat

Daniel Furlan Silvestri

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Societat-Universitat

David Montpeyó GarciaMoreno

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Societat-Universitat

Juan Manuel Tapia Rubio

Acord plenari 49/2015
23 de juliol
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Vocal de la Comissió
Societat-Universitat

Vicerector/a d’Estudiants i
Cooperació

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Vocal de la Comissió
Societat-Universitat

Vicerector/a de relacions
Institucionals i Territori

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

Convidat de la
Comissió SocietatUniversitat

Alejandro José de Llano
Salvador

Acord plenari 49/2015
23 de juliol

C) Composició del Consell Social
La composició del Consell Social de la UAB en el curs acadèmic 2014-2015 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, president de la Comissió Societat-Universitat
Persones nomenades pel Parlament de Catalunya
▹ Moisés Amoròs Perich, president de la Comissió Acadèmica
▹ Tirso Gracia Serrano
Persona escollida pels ens locals
▹ Carme Carmona Pascual (fins el 13 de juny de 2015)
Persona en representació d’un antic alumne o alumna
▹ Emanuela Carmenati
Persona escollida per les organitzacions empresarials
▹ Daniel Furlan Silvestri
Persona escollida per les organitzacions sindicals
▹ Juan Manuel Tapia Rubio
▶

Membres nats
▹
▹
▹

Ferran Sancho Pifarré, rector
Judith Solé Resina, secretària general
Joan Melción Tenas, gerent
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Representants del Consell de Govern
En representació del personal acadèmic
▹ Laura Santamaria Guimot
En representació del personal d’administració i serveis
▹ M.Antonia Doroteo Muñoz
En representació dels estudiants
▹ Matias Moreno Alegre (fins al 19 de març de 2015)
▹ David Montpeyó Garcia-Moreno (des del 19 de març de 2015)

▶

Convidats al Ple
▹ Ramon Alberich Ferrer, en representació de les organitzacions empresarials
▹ Alejandro José de Llano Salvador, en representació de les organitzacions
sindicals
▹ Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d’Economia i Organització
▹ Matias Moreno Alegre, ex estudiant de la UAB
▹ 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 2015 és
la següent:
▶ Comissió Econòmica
Presidenta
▹ Tania Nadal Vicens, membre del Ple en representació del Govern de la
Generalitat de Catalunya
Vocals
▹ Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d’Economia i Organització
▹ Antonia Doroteo Muñoz, membre del Ple representant del PAS
▹ Joan Melción Tenas, gerent
Convidat
▹ Ramon Alberich Ferrer, convidat al Ple en representació de les organitzacions
empresarials
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
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▶ Comissió Acadèmica
President
▹ Moisés Amorós Perich, membre del Ple en representació del Parlament de
Catalunya
Vocals
▹ Juan Jesús Donaire Benito, vicerector de Professorat i Programació Acadèmica
▹ Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
▹ David Montpeyó Garcia-Moreno, membre del Ple en representació dels
estudiants
▹ Juan M. Tapia Rubio, membre del Ple en representació de les organitzacions
sindicals
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
▶ Comissió Societat-Universitat
Presidenta
▹ Emanuela Carmenati, membre del Ple en representació dels antics alumnes de
la UAB
Vocals
▹ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions
empresarials
▹ David Montpeyó Garcia-Moreno, membre del Ple en representació dels
estudiants
▹ Juan M. Tapia Rubio, membre del Ple en representació de les organitzacions
sindicals
▹ Nuria Garcia Muñoz, vicerectora d’Estudiants i Cooperació
▹ Manel Sabés Xamaní, vicerector de Relacions Institucionals i Territori
Convidat
▹ Alejandro José de Llano Salvador, convidat al Ple en representació de les
organitzacions sindicals
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
▶ Comissió Universitat-Empresa
President
▹ Mario García Sánchez-Puerta, membre del Ple en representació del Govern de
la Generalitat de Catalunya
Vocals
▹ Emanuela Carmenati, membre del Ple en representació dels antics alumnes de
la UAB
▹ Tirso Gracia Serrano, membre del Ple en representació del Parlament de
Catalunya
▹ Lluís Tort Bardolet, vicerector de Projectes Estratègics i Planificació
▹ Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
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Convidats
▹ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions
empresarials
▹ 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
▹ Ferran Sancho Pifarré, rector 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 2015):
▶ Gabriel Masfurroll Lacambra
▹ Consell de Govern de la UAB
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
▹ Fundació Privada Parc de Recerca UAB
▹ Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
▹ Junta del CIC
▹ Consell de Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya
▹ Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
▹ Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), vicepresident segon
▹ Associació Conferència dels Consells Socials de les Universitats Públiques
Espanyoles
El senyor Gabriel Masfurroll, per acord de l’assemblea de l’ACUP reunida el 14 de
gener de 2015, forma part de la seva Junta Directiva com a vicepresident segon.
▶ Ramon Alberich Ferrer
▹ Vila Universitària, SL
▹ Hotel Campus, SL
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
▶ Moisés Amorós
▹ Conferència General del CIC
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▶ Juan Manuel Tapia
▹ Fundació Escola Gespa
▹ 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
▹ Comissió d’Adjudicació de les beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco
Santander.
▶ Juan Antonio Módenes
▹ Consell de l’Habitatge Social de Barcelona.
▶ Matias Moreno Alegre
▹ Comissió de garantia de l’accés dels estudiants del CIC.
▶ Tania Nadal Vicens
▹ Comissió de garantia del finançament de les universitats del CIC.

F) Liquidació del pressupost del Consell Social de l’any 2014
La liquidació del pressupost del Consell Social per a l’any 2014 s’aprova en el Ple de
23 de juliol de 2015 i és el següent:

Liquidació ingressos
2014
Cap.IV. Transf. Corrents (Subvenció
Anual)

Liquidació despeses
2014
Cap. I. Despeses de personal
Cap. II. Desp. béns corrents i serveis
Cap IV.Transf. corrents (P.Univ.-Soc.)

100%

13%
38%

Ingressos liquidats al 2014: 401.959 €

49%

Despeses liquidades al 2014: 356.196 €
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CONSELL SOCIAL DE LA UAB
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'ANY 2014 (resum)
INGRESSOS
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )

TOTAL INGRESSOS
DESPESES

IMPORT (€)
401.959

401.959
IMPORT (€)

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL

175.937

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

134.097

Despeses generals
Despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica
Despeses de funcionament del Consell Social
Despeses per quotes en associacions (ACUP i Conf. Consells Socials Espanyols)
Despeses per estudis tècnics (Auditories i web Consell Social)
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

22.878
6.026
52.210
9.000
43.983
46.162

(accions del Programa Universitat-Societat)

TOTAL DESPESES

356.196

Es destaquen els aspectes següents:
▶ Els ingressos liquidats a l’exercici 2014 recullen la desviació a la baixa del 3,82%
respecte el pressupostat, per l’import equivalent a la paga extraordinària que no es
satisfà en virtut de l’Acord de Govern 19/2013 de 26 de febrer, que és aplicable al
personal de les universitats. Aquest efecte també es recull en el Capítol I de
despeses de personal.
▶ Les despeses generals de l’any 2014 repercutides per la UAB recullen un estalvi
del 17,32% respecte el pressupostat, com a resultat de les mesures de contenció
dutes a terme per la Universitat.
▶ Les despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica recullen un estalvi del
29,11% respecte el pressupostat, com a conseqüència de les mesures de
contenció de la despesa aplicades en l’exercici, així com les despeses per trasllats
i indemnitzacions per raó de serveis als consellers (despeses de funcionament del
Consell Social), que disminueixen un 18,8% en relació al pressupostat.
▶ S’executen les despeses per actuacions del Programa Universitat-Societat en la
línia del previst, excepte els projectes “Comunitats d’estudiants: jornada”,
“Responsabilitat social i territori” i “Accions de caràcter estratègic”, que comporten
un 37,11% de menys despesa respecte el total pressupostat per a l’àmbit. En
relació a les “Accions de caràcter estratègic”, cal destacar que el debat estratègic
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entorn l’àmbit societat-universitat iniciat en el 2014 finalitza amb posterioritat a
aquest any, el que comporta que determinades actuacions es materialitzin
després del 2014. Quant al projecte de Responsabilitat Social i Territori, no es
materialitzen les despeses previstes per assumir els deures i responsabilitats que
li comporta al Consell Social el fet de, juntament amb la UAB, ser membre de
l’associació Foretica, de la que la UAB n’ha deixat de formar part en l’any 2015.
Pel que fa a la realització prevista d’una jornada organitzada pel Consell
d’estudiants de la UAB i l‘àmbit de Participació, aquesta es posposa a l’any 2015 a
petició dels organitzadors per raons de reenfocament de l’actuació.
▶ El pressupost de l’exercici 2014 del Consell Social es liquida amb un romanent
positiu de l’exercici d’import 45.763,64 euros. D’aquest import, 7.763,64 euros
resten assignats al pressupost general de la UAB de l’any 2014, i 38.000 euros
s’incorporaran en el pressupost 2015 del Consell Social, en base a l’acord pres al
2015 per la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern amb motiu
de la sol·licitud presentada pel Consell Social en el marc de la instrucció
d’incorporació de romanents de la UAB.

G) Pressupost del Consell Social de l’any 2015
En el Ple de 18 de desembre de 2014 s’aprova el pressupost del Consell Social
corresponent a l’any 2015, i en el de 28 de maig de 2015 s’acorden modificacions de
crèdit d’aquest pressupost. El resum del pressupost del Consell Social de la UAB per a
l’any 2015 que es detalla a continuació recull ambdós acords del Ple.

Pressupost ingressos
2015
Cap.IV. Transf. Corrents (Subvenció
Anual)

Pressupost despeses
2015
Cap. I. Despeses de personal
Cap. II. Desp. béns corrents i serveis
Cap IV.Transf. corrents (P.Univ.-Soc.)

100%

19%

41%

40%

Total pressupost Ingressos 2015: 410.661 €

Total pressupost Despeses 2015: 410.661 €
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CONSELL SOCIAL DE LA UAB
PRESSUPOST PER A L'ANY 2015 (resum)
INGRESSOS
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

IMPORT (€)
410.661

410.661
IMPORT (€)

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL

167.589

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

165.772

Despeses generals
Despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica

24.000
13.200

Despeses de funcionament del Consell Social

73.435

Despeses per quotes en associacions (ACUP i Conf. Consells Socials Espanyols)
Despeses per estudis tècnics (Auditories i altres estudis)
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(accions del Programa Universitat-Societat)

TOTAL DESPESES

9.000
46.137
77.300

410.661

Es destaquen els aspectes següents:
▶ El pes de les accions del Programa Universitat-Societat passa d’un 17,46% al
2014 a un 18,82% en el 2015, degut a que recursos derivats de la política d’estalvi
d’altres despeses del Consell Social han estat assignats a accions de l’àmbit
societat-universitat.
▶ Es manté la reducció del 13,4% en l’import de la subvenció anual, en la línia de la
reducció aplicada per la Generalitat de Catalunya en la subvenció a la Universitat
en l’any 2013. La part de la disminució imputable a la consolidació de les mesures
de reducció de les retribucions del personal de les universitats equivalent a una
paga extraordinària, no es reflecteix en el pressupost 2015 del Consell Social,
però es preveu la seva materialització quan aquest es liquidi, seguint el mateix
criteri aplicat en el pressupost de la UAB corresponent a l’any 2015.
▶ Les despeses pressupostades de personal recullen la reducció de despesa derivada
de la reorganització de l’estructura de la Secretaria Tècnica del Consell Social i el
creixement vegetatiu per triennis.
▶ Les despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica recullen la previsió de
comptar amb el suport corresponent per a la gestió i actualització del web del Consell
Social. La resta de despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica del Consell
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Social es mantenen en la línia de l’any 2014, les quals recullen una reducció
acumulada del 67% en el període 2008-2014.

▶ Les despeses de funcionament del Consell Social contemplen l’ampliació de la
composició de la Comissió Societat-Universitat i la realització de més sessions
ordinàries del Ple. L’import unitari de la indemnització per raó de servei es manté
constant respecte l’any 2014 i recull la reducció acumulada del 25% aplicada en els
darrers anys.

H) Reunions realitzades i acords presos pel Consell Social en el curs
acadèmic 2014-2015
En el curs acadèmic 2014-2015, el Consell Social ha estat funcionant amb les
reunions de la Comissió Econòmica, la Comissió Acadèmica i la Comissió SocietatUniversitat i amb sessions plenàries. El nombre de reunions realitzades i d’acords
presos ha estat el següent:
Òrgan
Comissió Econòmica
Comissió Acadèmica
Comissió Societat-Universitat
Plenari
Total
▶

Nombre de reunions
8
8
3
10
29

Nombre d’acords
presos
96
40
5
93
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 2015.
2. Els criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015.
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 2014.
4. El balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2013 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la
Fundació Hospital Clínic Veterinari, la Fundació Privada Gespa, la Fundació
Doctor Robert, la Fundació Autònoma Solidària, la Fundació Privada Parc
de Recerca UAB, la Fundació Wassu i UAB-Firms, SL, i la Fundació
Empresa i Ciència (exercicis 2011, 2012 i 2013).
5. Les operacions d’endeutament i condicions financeres a curt termini
contractades amb Caixa d’Enginyers, Catalunya Caixa, Banco Santander,
CaixaBank i Banc de Sabadell per un import, respectivament, de 1 milió
d’euros, 1,4 milions d’euros, 22,5 milions d’euros (6 milions d’euros amb
venciment a octubre de 2015), 4 milions d’euros i 3 milions d’euros.
6. La programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB per als
exercicis 2014 i 2015.

MEMÒRIA 2014-2015

29

7. La cessió d’ús d’espais i béns mobles de la Universitat.
8. La planificació de les auditories internes de la UAB per a l'any 2015.
9. La cessió de titularitat de patents i la ratificació i/o autorització de
contractes de llicència de patents.
10. La participació de la UAB en empreses de base tecnològica.
11. L’adhesió de la UAB com a soci de l’Associació Conferència de Centros y
Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI), l’Asociación
Olimpiada Española de Economía i l’Associació Bioinformàtics Barcelona
(BIB). I la desadhesió de la UAB com a soci de l’Associació Foro para la
Evaluación de la Gestión Ética – Forética.
12. L’ampliació de capital de SIGMA; Gestió Universitària AIE, agrupació
d’interès econòmic en la que hi participa la UAB, juntament amb altres
universitats.
13. La dissolució del Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics
(MOVE), mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació
Markets, Organizations and Votes in Economics.
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 2014-2015.
15. Els preus dels diferents serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
16. Els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca,
docència i gestió del personal docent i investigador.
17. La relació de llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis de
la UAB.
18. L’informe favorable sobre l’acord per a l’aplicació transitòria del canvi de
meritació de les pagues extres del PAS Laboral del cinquè al sisè
conveni.
19. La creació de màsters universitaris.
20. La modificació d’estudis de doctorat.
21. La creació de títols de màster i diplomes de postgrau propis.
22. La modificació de denominació de màsters universitaris, màsters propis,
diplomes de postgrau propis i programes de doctorat.
23. L’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona –
Formació com a centre adscrit a la UAB.
24. La desadscripció de la UAB de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, i l’Escola
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Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa (les dues
primeres desadscripcions condicionades a l’adscripció efectiva a la UAB de
l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació com a
centre adscrit a la UAB pel departament competent en matèria
d’Universitats de la Generalitat de Catalunya).
25. La desvinculació de la UAB de l’Escola de Comerç i Distribució
26. El canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert.
27. La resolució de les sol·licituds de permanència presentades pels
estudiants.
28. La candidatura de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària corresponent als curs 2015-2016.
29. El repartiment de les beques de col·laboració amb departaments
convocades per al curs 2015-2016 pel Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, així com els criteris aplicats per al repartiment i la reassignació en
cas de vacants.
30. Els candidats al Premi Universitat-Societat i el Premi UniversitatEmpresa que atorga el Consell Social en el marc de la Festa Anual de
l’Associació d’Amics de la UAB en l’any 2015.
31. El pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona per a l'exercici de 2015.
32. La liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2014.
33. Les actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social
corresponent a l’any 2015.
▶

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 política d’emprenedoria, recerca i transferència de coneixement a la
UAB.
2. La relació universitat-empresa en els processos de transferència, els
processos de valorització i patents a la UAB i el procés de creació
d’empreses derivades de la UAB.
3. L’informe sobre l’activitat de la Fundació Parc de Recerca UAB
corresponent a l’any 2014.
4. El projecte Amics-Alumni UAB.
5. La política de comunicació i màrqueting de la UAB.
6. La política d’internacionalització de la UAB.
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7. L’oferta i estratègia en els cursos MOOC a la UAB.
8. El seguiment mensual de l’execució del pressupost de la UAB
corresponent a l’any 2014 i a l’any 2015.
9. L’estat d’execució del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB a 31 de
desembre de 2014.
10. L’informe dels comptes anuals agregats de la UAB corresponent a
l’exercici 2013.
11. La Carta de Recomanacions corresponent a l’exercici 2013 elaborada per
l’empresa d’auditoria externa.
12. Les conclusions de les auditories internes realitzades per la UAB en
l’any 2014.
13. La comptabilitat analítica de la UAB.
14. El Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi de la UAB.
15. La matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs
2014-2015.
16. La programació de màsters universitaris i propis de la UAB.
17. Els criteris i circuits de programació de la formació pròpia de la UAB
(màsters, diplomes de postgrau i cursos).
18. El procés d’acreditació de títols oficials.
19. Els resultats de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats de màster i
l’enquesta a ocupadors, realitzades per l’AQU Catalunya.
20. L’informe anual corresponent al curs 2014/2015 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.

