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Memòria d’activitats del Consell Social de la UAB
per al període juliol 2011-juny 2012
I. Marc general
L’activitat del Consell Social en el període comprès entre els mesos de juliol de 2011 i
juny de 2012 ha vingut marcada per la situació de crisi econòmica que viu el nostre país
i que incideix de manera dràstica en empreses, institucions i famílies i, concretament, en
el sistema universitari públic de Catalunya. Aquest context, en el cas de la UAB, ha
implicat una reducció molt significativa en la subvenció anual de la Generalitat de
Catalunya en els anys 2011 i 2012 i, en aquest marc, ha comportat la subseqüent
elaboració de mesures d’ajust pressupostari en els anys 2011 i 2012 i, d’acord amb les
directrius de la Secretaria d’Universitats i Recerca, l’elaboració d’un pla d’estabilització
pressupostària per al període 2011-2014, processos en els que ha participat el Consell
Social, tant pel que fa al debat sobre els continguts com als acords corresponents.
Així mateix, el període de juliol de 2011 a juny de 2012 s’ha distingit per la renovació de
l’equip de govern com a conseqüència de les eleccions rectorals, amb la presa de
possessió del nou rector, doctor Ferran Sancho, el dia 22 de juny de 2012, i per la
continuïtat de les activitats incloses en el Programa Universitat-Societat, que es posà en
marxa a l’any 2005 com a conseqüència del fort compromís social del Consell Social i la
UAB i en virtut del que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya (LUC) en el seu article 87. En el marc d’aquest Programa, l’objectiu del
Consell Social és, com a òrgan de participació de la societat en la universitat, donar el
seu suport a la UAB impulsant i col·laborant amb actuacions estratègiques que
contribueixen a reforçar els vincles entre universitat i societat.
Paral·lelament a aquest compromís d’impuls d’actuacions de dimensió social, el Consell
Social, com ja és habitual de cada any, ha desenvolupat les competències que li
atribueix la LUC en els àmbits de comunitat universitària, de programació i gestió i
d’economia, pressupost i patrimoni.

II. Àmbit econòmic
En l’àmbit econòmic es destaca el context socioeconòmic, marcat fortament per la
situació de crisi a escala nacional i internacional, escenari que està condicionant la
situació pressupostària del país i, en concret, del sistema universitari públic català,
amb les subseqüents directrius d’ajust transmeses a les universitats per part de la
Secretaria d’Universitats i Recerca i les normatives d’àmbit estatal i autonòmic
aprovades en l’any 2012 sobre l’estabilitat pressupostària, que afecten a les
universitats públiques en diferents àmbits i li assignen als consells socials
competències específiques al respecte.
El context socieconòmic exposat determina de manera significativa el pressupost i la
tresoreria de la UAB, circumstància que ha estat objecte de diversos debats en el si de
les reunions del Consell Social, tant pel que fa als escenaris futurs amb els quals fer
front al context pressupostari que es configura, com pel que fa a l’objectiu de garantir
l’execució del pressupost de l’any 2012 segons els paràmetres acordats d’equilibri
pressupostari de l’any. En aquest marc, i d’acord amb les competències que l’article
89.d de la LUC li assigna al Consell Social, la Comissió Econòmica acorda la
realització del seguiment mensual del pressupost de l’any 2012, informació que es
tracta tant en les reunions de la Comissió com del Ple. Així mateix, el Consell Social ha
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participat en les sessions de la Comissió d’Economia i Organització del Consell de
Govern de la UAB per a debatre conjuntament sobre les qüestions pressupostàries.
III. Àmbit acadèmic
L’àmbit acadèmic ha continuat estant marcat pel procés de convergència europea. El
període que va de juliol de 2011 a juny de 2012 també s’ha caracteritzat per les
sessions d’informació i debat sobre l’oferta d’estudis de postgrau actual, tant oficials
com propis, amb la finalitat de contribuir a racionalitzar-los, procés que ha coincidit
amb les directrius del Consell Interuniversitari de Catalunya per a racionalitzar i reduir
l’oferta de màsters per al curs 2011-2012 en l’actual context de contenció i restricció,
objectiu amb què la UAB ha començat a treballar a l’any 2011.

IV. Àmbit societat-universitat
Pel que fa a l’àmbit societat-universitat, en el període comprès entre el mes de juliol de
2011 i el mes de juny de 2012, es duen a terme les accions imputables a aquest
període en base a les accions previstes en els Plans anuals d’actuacions del Programa
Universitat-Societat del Consell Social per a l’any 2011 i 2012, aprovats en sessió
plenària de 24 de març de 2012 i de 22 de desembre de 2012, respectivament. El pes
de les despeses per actuacions del Programa Universitat-Societat sobre el total del
pressupost del Consell Social és del 55,94% en el 2011 i del 45,76% en el 2012. Cal
prendre en consideració que en el pressupost del Consell Social per a l’any 2011, amb
caràcter puntual, es va aplicar com a ingrés de l’exercici el romanent específic disponible
d’import 130.000 euros a compte d’accions de caràcter estratègic del Programa
Universitat-Societat. Si es descompta aquesta aportació puntual, el percentatge de les
despeses destinades a accions del Programa Universitat-Societat sobre el total del
pressupost de l’any 2011 i 2012 és del 45,59% i el 45,76%, respectivament.
En total, el volum de recursos aportats a l’àmbit societat-universitat per al període juliol
2011-juny 2012 és de 281.389,19 euros. Les accions dutes a terme en aquest període
són les següents:

A) Línia d’accions per a la transparència, participació i projecció
Aquesta línia inclou les accions següents durant el període juliol 2011-juny 2012:
A.1. Col·laboració en la transparència de les dades econòmiques de la Universitat
amb el finançament anual de: a) l’auditoria del balanç i la liquidació del
pressupost de la Universitat, i b) l’elaboració de l’informe de comptes anuals
agregats de la UAB.
A.2. Finançament i representació del Consell Social, per part dels seus diferents
membres i de persones externes, en els òrgans de govern d’entitats,
organitzacions i institucions de la Universitat, l’administració pública i altres
àmbits.
A.3. Projecció i participació del Consell Social, com a associat, en l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques i en la Conferencia de Consejos Sociales
Españoles. Ambdues participacions impliquen el pagament d’una quota anual
d’associat.
A.4. Col·laboració per a la projecció internacional de la UAB mitjançant una aportació
econòmica en el projecte d’elaborar el web en anglès de la UAB i, concretament,
en la traducció a l’anglès del web de sis facultats de la Universitat.
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A.5. Col·laboració en el projecte d’anàlisi sobre el posicionament de la UAB en el
context internacional. Aquest estudi de Posició Global de la UAB té com a
principal objectiu obtenir informació sobre quina és la posició que ocupa la UAB
en l’entorn de les universitats internacionals, i quines són les institucions que per
les seves característiques i evolució poden ser un model interessant per fer
benchmarking. Per a la definició de les directrius i objectius estratègics, així com
l’execució d’aquest projecte, s’acorda la creació de la Comissió de Direcció
Política i la Comissió Executiva del projecte sobre l'anàlisi del posicionament de
la UAB en el seu entorn, integrades, ambdues, per membres del Consell Social i
de l’equip de govern. A partir de les conclusions de la reunió de la Comissió de
Direcció Política de 16 de març de 2012, en la Comissió Societat-Universitat del
Consell Social realitzada el 15 de maig de 2012 es concreten els objectius i línies
a desenvolupar en el marc d’aquest projecte.
En concepte de les accions d’aquesta línia, en el període juliol 2011-juny 2012 es
liquiden 89.865 euros. Queda pendent d’aplicar en el que resta de l’any 2012, 35.000
euros en concepte del projecte d’anàlisi sobre el posicionament de la UAB en el
context internacional.

B) Línia de potenciar la connexió de la UAB amb el seu entorn
Aquesta línia inclou les accions següents:
B.1. Col·laborar en el foment i la implantació de la responsabilitat social de la
universitat (RSU) d’acord amb el punt E.13 del Pla director 2010-2012 de la UAB
(«Consolidar i incrementar el compromís social»).
En el període juliol 2011-juny 2011 s’han dut a terme les accions següents:
◦

S’ha procedit al finançament de la quota anual de la UAB com a soci promotor
de Forética, assumint els deures i responsabilitats, juntament amb la
Universitat, que comporta el fet de ser membre de l’associació.

◦

En la setmana del 4 al 8 de juliol de 2011, s’ha impartit, juntament amb
Forética, el curs d’estiu 2011 sobre responsabilitat social corporativa, en el
marc dels Cursos d’Estiu 2011 de la Xarxa Vives d’Universitats. Es destaca l’alt
perfil dels ponents del curs, majoritàriament càrrecs directius d’empreses
multinacionals, i la gran qualitat de les intervencions dels assistents,
principalment estudiants de postgrau. Els ingressos per matrícules han permès
generar un estalvi del 77% respecte les despeses previstes per a aquesta
actuació en el pressupost del Consell Social.

◦

S’ha impulsat, de manera coordinada amb la UAB, la creació del Comitè de
Responsabilitat Social de la Universitat i s’ha acordat que el senyor Xavier
Verge, responsable del Consell Social per al projecte de la RSU, i el senyor
Daniel Furlan representin el Consell Social en aquest Comitè, el qual està
composat també per membres de l’equip de govern i de la Universitat.

◦

S’ha assistit a les reunions de les assemblees i els actes convocats per
Forética, i s’han dut a terme reunions de caràcter més informal amb algun dels
socis promotors de l’Associació, amb l’objectiu de generar networking, així com
identificar possibles actuacions per visualitzar tot allò que la UAB fa en termes
de RSU social, econòmica i mediambiental. En aquest sentit, es destaca que
des del Consell Social s’han dut a terme les gestions necessàries per impulsar
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la participació de la UAB en la cinquena edició del MarketPlace, que té lloc el
mes de novembre de 2012. Aquesta activitat té per objectiu reunir les iniciatives
més exitoses en matèria de RSE que s’estan duent a terme en el territori
espanyol.
D’altra banda, i pel que fa a les actuacions que es detallen a continuació,
previstes en el Pla d’actuacions del Consell Social de l’any 2012, es resta a
l’espera, per dur-les a terme, que es constitueixi el Comitè de Responsabilitat
Social de la Universitat, una vegada aprovada la seva creació:
a) Desenvolupament d’una proposta de codi ètic de la Universitat que sigui
marc de referència per a la tots els stakeholders en les seves relacions amb
la UAB o dins de la UAB.
b) La elaboració d’una memòria de sostenibilitat de la Universitat, requisit per
aconseguir la certificació europea SGE21, la qual estableix els
requeriments que ha de complir una organització per integrar la
responsabilitat social en la seva estratègia i la seva gestió.
En relació a les accions de l’àmbit de la RSU, en el període juliol 2011-juny 2012
es liquiden 14.989,43 euros en concepte de la quota de soci promotor de
Forética i el curs d’estiu 2011 sobre responsabilitat social corporativa. Queda
pendent d’aplicar en el que resta de l’any 2012, 11.000 euros per al
desenvolupament d’un codi ètic de la Universitat i la elaboració de la memòria de
sostenibilitat de la UAB.
B.2. Potenciar el paper de la UAB com a agent actiu en la seva àrea d’influència
territorial
En el període juliol 2011-juny 2012 s’han dut a terme les accions següents:
◦

S’ha col·laborat en el projecte d’impulsar un ecosistema innovador en el marc
de l’agregat UAB-30 i del CEIUAB 2011, a través dels dos programes següents:
PIMEInnova i UAB-EMPREN, promoguts pel Consell Social, el qual també ha
participat en la seva definició i hi col·labora econòmicament.
PIMEInnova pretén donar un impuls a la col·laboració Universitat-PIME, i
persegueix com a principal objectiu servir de “demostrador” per a que, amb el
suport de les administracions amb competències en aquest àmbit, s’implanti
com a un programa estable en el conjunt de territori. El valor del programa
resideix en l’actuació conjunta i coordinada del Consell Social, promotor del
projecte, la UAB, la patronal PIMEC, el Parc de Recerca UAB i el Centre
Tecnològic ASCAMM. El programa s’estructura en l’INNCompany i
l’OPENCompany.
L’ INNCompany té com a objectiu l’anàlisi i estudi específic de les necessitats
tecnològiques i d’innovació de les PIME i l’elaboració d’un projecte de
col·laboració per resoldre les necessitats. Contempla, per tant, les accions
següents:
-

Reunió amb l’empresa i els agents d’innovació, procedents de
cadascuna de les entitats integrants.
Assignació de tutor i anàlisi dels reptes tecnològics i les necessitats
d’innovació de la PIME.
Identificació dels investigadors i tecnòlegs que poden resoldre les
necessitats d’innovació.
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-

Estudi de finançament del projecte.
Elaboració del projecte de col·laboració públic-privat.

L’OPENCompany té per finalitat la realització de workshops especialitzats amb
grans empreses tractores i agrupacions sectorials per solucionar nous reptes
d’innovació en cooperació amb les PIMES i els investigadors. Contempla, per
tant, les accions següents:
-

Organització de workshops especialitzats amb grans empreses tractores
que presenten un repte d’innovació i/o tecnològic.
Organització de workshops sectorials amb grups d’empreses en
cooperació.
Suport a les PIMES en la realització de propostes per solucionar els
reptes plantejats als workshops.
Elaboració del projecte de col·laboració públic-privat.

El programa UAB-Emprèn, promogut pel Consell Social, té com a objectiu
fomentar la emprenedoria dins la comunitat universitària. El punt de partida és
una metodologia ja posada a prova satisfactòriament per PIMEC i que és una
bona pràctica per a aplicar en el campus de la UAB. A partir d’aquest
programa, i una vegada ha estat definit, s’ha generat un procés intern per
integrar-lo dins d’una estratègia global de la Universitat en aquest camp, dins
del CEIUAB i amb interacció amb el territori i les Pimes, amb l’objectiu d’aglutinar
les diferents iniciatives i operar de forma estructurada. A partir d’aquí, es
planteja el projecte “UAB, universitats emprenedora, universitat per a les
PIME”, que té com a principal objectiu reforçar la competitivitat del territori
mitjançant el desenvolupament d’un ecosistema emprenedor i de suport a les
micro, petites i mitjanes empreses que tinguin la innovació com a un dels
elements clau de la competitivitat. El projecte vol abordar aquest objectiu des
de les responsabilitats que són pròpies a la universitat (docència, recerca i
transferència del coneixement), i alinear aquestes activitats per a convertir la
UAB en un agent clau del desenvolupament social i econòmic del territori i de
referència internacional (ecosistema emprenedor). En el context exposat, una
de les accions iniciades ha estat la signatura d’un conveni entre la UAB i
PIMEC per a potenciar en el territori les relacions entre universitat i empresa en
els àmbits de la formació, la innovació i la transferència, procés en el que ha
estat clau la col·laboració del senyor Daniel Furlan, membre del Consell Social
nomenat en representació de les organitzacions empresarials. Així mateix, en
el mes de maig de 2012, el senyor Daniel Furlan va ser convidat per l’Aliança 4
Universitats (A4U) per assistir a Brusel·les a una de les reunions de networking
i benchmarking que es realitzen periòdicament en el marc del Parlament
Europeu, i en l’esmentada reunió es va valorar com un cas d’èxit la tasca que
s’està fent en aquest camp a la UAB juntament amb les empreses (PIMEC en
aquest cas), per alinear voluntats i definir lèxics comuns.
◦

S’ha col·laborat, juntament amb la UAB, el Parc de Recerca UAB i l’Associació
d’Amics de la UAB, en la definició dels continguts de la fira Open Science and
Innovation Forum 2012, la qual està prevista realitzar el mes de novembre de
2012. Aquesta fira, per una banda, té per objectiu crear un punt de trobada i
networking d’empreses i recercadors de la Universitat en l’àmbit de la innovació
científica, i d’altra banda, ser l’espai on es lliuren els Premis d’Excel·lència a la
Transferència del Coneixement.

◦

S’ha realitzat, des de la Secretaria Tècnica del Consell Social a UAB, una
recopilació de totes les actuacions que realitza la UAB en l’àmbit de les
relacions universitat-empresa, tasca duta a terme en el marc d’un estudi de
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l’ACUP, que ha implicat la col·laboració dels Consells Socials de les
Universitats Públiques de Catalunya
Pel que fa a les accions de potenciar el paper de la UAB com a agent actiu en la
seva àrea d’influència territorial, es liquiden, en el període juliol 2011-juny 2012,
30.000 euros en concepte dels projectes PIMEInnova i UAB-Emprèn. Queda
pendent d’aplicar en el que resta de l’any 2012, 10.000 en concepte d’aquests
dos projectes, i 3.500 euros en concepte de la col·laboració en el projecte
territorial de la UAB-30 en el marc del grup de treball mixt composat per
membres del Consell Social, de l’Equip de Govern de la UAB i l’Associació
d’Amics de la UAB. L’objectiu és maximitzar les sinergies i la potencialitat del
Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona
amb els stakeholders de l’àrea d’influència de la UAB.

B.3. Participar, en l’any 2012, en el projecte Grup Claris i les Jornades La Universitat
Opina de l’Associació d’Amics de la UAB
El projecte Grup Claris consisteix en la organització de debats tertúlia mensuals
amb empresaris de diversos sectors, acadèmics, polítics i persones de reconegut
prestigi, amb l’objectiu de tractar qüestions que afecten l’interès general en
àmbits com són l’econòmic, el social i el polític. El projecte La Universitat Opina
consisteix en la organització de jornades sobre temes diversos i d’actualitat amb
l’objectiu de comptar amb l’opinió fonamentada tant d’acadèmics de prestigi com
de membres de la societat amb criteri i discurs sobre els temes objecte de debat.
El Consell Social té una participació presencial i mediàtica en els actes del Grup
Claris, a la vegada que compta amb una presència mediàtica en les jornades de
La Universitat Opina.
Les activitats de Grup Claris realitzades en el primer semestre de l’any 2012 són
les següents:
-

“La reacció davant del paquet de mesures del nou Govern des d’un punt
de vista empresarial” (20 de febrer de 2012). Ponència a càrrec de
Joaquim Coello, president d’Applus+. Hi assisteix, en representació del
Consell Social, la doctora Alicia Granados.

-

“El paper fonamental del Port de Barcelona: turisme i hub de distribució
al Mediterrani i al Sud d’Europa de les mercaderies provinents d’Àsia”
(19 d’abril de 2012). Ponència a càrrec del senyor Sixte Cambra,
president del Port de Barcelona. Hi assisteix, en representació del
Consell Social, el senyor Ramon Alberich.

-

“Mitjans de comunicació i servei públic” (31 de maig de 2012). Ponència
a càrrec de Mònica Terribes, periodista i exdirectora de TV3. Hi
assisteix, en representació del Consell Social, la senyora Mireia Belil.

Les Jornades La Universitat Opina realitzades en el primer semestre de l’any
2012 han estat les següents:
-

“Crisi i Psicologia col·lectiva” (22 de març de 2012). Ponències a càrrec
del doctor Salvador Cardús, professor titular del departament de
Sociologia de la UAB; senyor Eusebi Cima, president de FEPIME
Catalunya i vicepresident de Foment del Treball; i senyor Adolf Tobeña,
catedràtic del departament de Psiquiatria de la UAB.
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-

“Europa després de la crisi” (12 de juny de 2012 ). Ponències a càrrec
del senyor Josep Borrell, expresident del Parlament Europeu; doctor
Joan Botella, catedràtic de Ciència Política de la UAB i degà de la
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia; i doctor Ramon Torrent,
catedràtic d’Economia Política de la Universitat de Barcelona.

C) Línia de relació amb els exalumnes de la UAB
S’ha donat suport econòmic per a l’impuls i posada en marxa, l’any 2011, del projecte
Alumni UAB, programa adreçat als exalumnes de la UAB que, amb una clara
vinculació institucional, pretén facilitar i fomentar els vincles entre els titulats i la UAB i
entre ells mateixos. Una de les primeres iniciatives de participació d’alumnis s’ha
materialitzat en l’any 2011 en el projecte APOSTA, que s’impulsa per a facilitar la
recerca feta pels joves investigadors de la UAB i està destinada a l’execució de
projectes de recerca d’aquests joves investigadors, que han de generar nous
coneixements científics i, alhora, han d’orientar-se cap a la solució directa o indirecta
dels nous problemes socials i de desenvolupament, és a dir, amb un fort impacte a la
societat. En l’edició del projecte APOSTA duta a terme a l’any 2011 s’han promogut
activitats de recerca dels joves investigadors de la UAB dels àmbits següents: Salut,
Medi ambient, Progrés social i cultural, Comunicació i llenguatge, i Tecnologies
innovadores. La convocatòria del projecte s’ha adreçat a un col·lectiu de més de 330
possibles beneficiaris. El nombre de sol·licituds presentades han estat 139, de les
quals se n’han premiat 10, amb una aportació màxima de 25.000 euros cadascuna,
d’acord amb la següent classificació segons àrea de coneixement: 3 premiats per a
l’àrea de coneixement de la Salut, 2 premiats per a la de Medi Ambient, 2 premiats per
a la de Progrés Social i Cultural, 1 premiat per a l’àrea de coneixement de
Comunicació i llenguatge i 2 premiats per a la de Tecnologies innovadores. El senyor
Xavier Verge ha assistit, en representació del Consell Social, a l’acte de lliurament de
premis del projecte APOSTA del dia 12 de desembre de 2011.
El Consell Social, en el període juliol 2011-juny 2012, ha liquidat una aportació de
45.000 euros en concepte del projecte Alumni-APOSTA.

D) Línia de relació amb la secundària, el batxillerat i els ensenyaments superiors de
formació professional, d’ensenyaments artístics i d’art i disseny
Es dóna continuïtat al suport als programes d’apropament següents pels quals s’han
signat els acords de col·laboració econòmica corresponents amb la UAB:
D.1. Programa Ítaca (aportació de 23.500 euros)
Programa socioeducatiu de la UAB adreçat a nois i noies de 15 anys que han
acabat tercer d'ESO i que, durant el proper curs, hauran d'optar entre accedir al
món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà o estudiar batxillerat.
El programa té per objectiu principal animar els alumnes a continuar estudiant
després d'acabar l'etapa d'ensenyament secundari obligatori. Alhora, vol ser un
espai de convivència entre alumnat d'entorns socials diversos i vol potenciar l'ús
del català.
El senyor Xavier Verge, en representació del Consell Social, ha assistit a l’acte
de cloenda del Campus Ítaca del dia 14 de juliol de 2011 (edició 2011) i a l’acte
de cloenda del dia 21 de juny de 2012 (edició 2012).
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D.2. Programa Argó (aportació d’11.000 euros)
Programa 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 senyor Xavier Verge, en representació del Consell Social, ha assistit a l’acte
de lliurament de premis de la vuitena edició del programa Argó realitzat el dia 18
de juny de 2012.
D.3. Premi Sinergia Educativa (aportació de 12.000 euros)
Premi que té com a objectiu guardonar iniciatives de col·laboració entre centres
d'ensenyament secundari i la UAB per tal de reconèixer la feina feta, contribuir a
la seva continuïtat i, si escau, ampliar-la. El Consell Social aporta la dotació anual
de l’import de la bossa d’ajuts.
El 26 d’octubre de 2011 es resol la convocatòria del II Premi Sinergia Educativa a
favor dels projectes següents:
-

Primer premi, dotat amb 6.000 euros, al projecte “L’Escola adopta un
monument” presentat per la Dra. Paloma González Marcén del
Departament de Prehistòria, membre del grup de recerca CEPAP, en
reconeixement a la llarga trajectòria del projecte, la riquesa dels materials
elaborats i l’impacte en els centres de secundària i en el territori, i atès que
el projecte ha estat generador d’una valuosa consciència de responsabilitat
individual i col·lectiva envers el patrimoni.

-

Accèssit, dotat amb 3.000 euros, per al projecte “La formació permanent del
professorat i la Universitat: una experiència d’anada i Tornada”, presentat
per la Dra. Teresa Ribas Seix, del Departament de la Didàctica de la
Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, membre del grup de
recerca GREAL, en reconeixement a la trajectòria i experiència del grup i
del projecte, la implicació de la majoria del professorat dels centres de
secundària que hi participen, i l’eficàcia dels resultats orientats al
desenvolupament de les capacitats lingüístiques dels alumnes.

-

Accèssit, dotat amb 3.00 euros, per al projecte “El nostre futur energètic”,
presentat pel Dr. Mario Giampietro, professor ICREA del Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals (ICTA), en reconeixement a la originalitat en el
plantejament del projecte, l’actualitat del tema tractat, i també l’impacte dels
treballs elaborats i difosos mitjançat una pàgina web d’especial atractiu.

L’import liquidat per a aquesta línia en el període juliol 2011-juny 2012 és de
46.500 euros.
E) Línia d’ajuts i premis
E.1. Ajuts
Pel que fa a les aportacions econòmiques que s’han anat concedint històricament en el
marc de les convocatòries d’ajuts econòmics del Consell Social, en l’any 2010 s’acorda
reconduir els recursos destinats a les convocatòries d’ajuts cap a altres accions més
determinants, atesa la dispersió de sol·licituds que s’ha produït i, per tant, la limitada
aportació estratègica als diversos projectes pels quals s’han anat concedint ajuts.
Segons aquest acord, a partir de 2010 es deixa de publicar la convocatòria d’ajuts.
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Tanmateix, en el període juliol 2011-juny 2012 es duu a terme una aportació al
projecte Workshop FEPSI (3.500 euros) atès que, en el marc de reconduir els recursos
de les convocatòries d’ajuts, es resol col·laborar en aquest projecte per tal de facilitar-li
la transició cap a vies alternatives de finançament. D’altra banda, en aquest mateix
període, també es realitza el pagament dels projectes resolts favorablement en les
convocatòries d’ajuts econòmics del Consell Social realitzades els anys 2008 i 2009 i
que, pel seu caràcter plurianual, finalitzen en el segon semestre de 2011 (19.534,76
euros).
En relació amb l’acord pres pel Consell Social l’any 2008, que preveu destinar 230.000
euros a compte del seu romanent acumulat per a diversos projectes estratègics de la
UAB amb dimensió social i de caràcter plurianual, pel que fa al període juliol 2011-juny
2012, es destaca el següent:
-

S’han liquidat 30.000 euros en concepte del programa Impuls de la Fundació
Autònoma Solidària (FAS)
El Programa Impuls té per objectiu garantir la igualtat de condicions en l’accés
a l’educació superior per part dels estudiants en situació de dependència per tal
que, una vegada finalitzats els seus estudis, s’insereixin al món laboral d’acord
amb les seves capacitats. Com a mesura per a assolir aquest objectiu, la FAS
convoca anualment les Beques Impuls, en el finançament de les quals hi
participa el Consell Social en virtut de l’acord núm. 51/2008 pres en sessió
plenària.

-

S’ha resolt denegar l'atorgament dels 16.000 euros corresponents al 40%
pendent de pagament de l'ajut concedit al projecte “Identificació genètica de
desapareguts de la Guerra Civil Espanyola” segons acord plenari 51/2008, atès
l'endarreriment en l'execució del projecte i l'actual context de forta restricció
pressupostària en el que es planteja la seva continuïtat.

E.2. Premis
El Consell Social, mitjançant una aportació de 2.000 euros, finança el Premi
Universitat-Societat que s’atorga, en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics
de la UAB, a una persona de reconegut prestigi, defensora dels drets socials.
A la Festa anual celebrada el 2 de novembre de 2011, en base al candidat acordat per
la Comissió Societat-Universitat del Consell Social, es va atorgar el Premi UniversitatSocietat al senyor Iñaki Gabilondo, periodista. També, en el marc de la Festa, es van
donar els premis Sinergia Educativa (segona edició), que finança el Consell Social. El
lliurament dels premis va ser a càrrec de la doctora Alicia Granados, presidenta del
Consell Social.

V. Àmbit de funcionament del Consell Social
A) Designacions i cessaments de membres del Consell Social
-

Amb data 6 d’octubre de 2011 es publica en el DOGC el cessament del senyor
Vicent Tirado Bausa com a membre del Consell Social i la designació del
senyor Xavier Becerra Castells, en representació de les organitzacions
sindicals de treballadors més representatives en l’àmbit de Catalunya, pel
temps de mandat que restava al senyor Vicent Tirado.
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-

Amb data 22 de juny de 2012, els nous membres nats del Consell Social són el
doctor Ferran Sancho Pifarré, rector, i la doctora Judith Solé Resina, secretària
general, en virtut de la renovació de l’equip de govern com a conseqüència de
les eleccions rectorals realitzades el mes de maig de 2012. Cessen com a
membres nats del Consell Social la doctora Ana Ripoll Aracil i la doctora Isabel
Pont Castejón, rectora i secretària general de la UAB, respectivament, fins a 22
de juny de 2012.

B) Nomenaments acordats pel Ple del Consell Social
En el període comprès des del mes de juliol de 2011 fins el mes de juny de 2012,
el Ple del Consell Social ha acordat els nomenaments següents:
-

Nomenament de la presidenta del Consell Social, la presidenta de la Comissió
Societat-Universitat i el president de la Comissió Econòmica com a
representants del Consell Social en la Comissió de Direcció Política del
projecte sobre l'anàlisi del posicionament de la UAB en el seu entorn. (Acord
plenari 36/2011, de 22 de setembre)

-

Nomenament del senyor Xavier Verge Mestre i de la secretària executiva del
Consell Social com a representants del Consell Social en la Comissió Executiva
del projecte sobre l'anàlisi del posicionament de la UAB en el seu entorn.
(Acord plenari 36/2011, de 22 de setembre)

-

Nomenament del senyor Xavier Becerra Castells com a membre vocal de la
Comissió Societat-Universitat i de la Comissió Acadèmica del Consell Social,
en substitució del senyor Vicent Tirado. (Acord plenari 60/2011, de 22 de
desembre)

-

Nomenament del senyor Xavier Becerra Castells com a representant del
Consell Social en el patronat de la Fundació Privada Gespa i la Fundació
Escola de Prevenció i Seguretat Integral, en substitució del senyor Vicent
Tirado. (Acord plenari 60/2011, de 22 de desembre)

-

Nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri i el senyor Xavier Verge Mestre
com a representants del Consell Social en el Comitè de Responsabilitat Social
(CRS) de la UAB. (Acord plenari 6/2012, de 8 de març)

-

Nomenament de la secretària executiva del Consell Social com a representant
del Consell Social en la comissió d’espais de la UAB. (Acord plenari 30/2012,
de 10 de maig)

C) Composició del Consell Social
La composició del Consell Social de la UAB en el període comprès entre el juliol de
2011 i el juny 2012 és la següent:
Presidenta
Alicia Granados Navarrete
Nomenats pel Govern de la Generalitat de Catalunya
Josep Escaich Ferrer
Oriol Soler Castanys
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Nomenats pel Parlament de Catalunya
Moisés Amoròs Perich, president de la Comissió Acadèmica
Ricardo Rodrigo Amar, president de la Comissió Econòmica
Escollit pels ens locals
Carme Carmona Pascual
Nomenada per l’Associació d’Amics de la UAB
Mireia Belil Boladeras, vicepresidenta del Consell Social i presidenta de la
Comissió Societat-Universitat
Escollit per les organitzacions empresarials
Daniel Furlan Silvestri
El senyor Ramon Alberich Ferrer, a partir de 16 de setembre de 2008, assisteix al
Consell Social amb veu però sense vot en qualitat de persona nomenada per
l'organització empresarial, que no té representant oficial en el Consell Social.
Escollit per les organitzacions sindicals
Vicent Tirado Bausa (fins el 6 d’octubre de 2011)
Xavier Becerra Castells (des del 6 d’octubre de 2011)
Membres nats
Ana Ripoll Aracil, rectora (fins el 22 de juny de 2012)
Ferran Sancho Pifarré, rector (des del 22 de juny de 2012)
Isabel Pont Castejón, secretària general (fins el 22 de juny de 2012)
Judith Solé Resina (des del 22 de juny de 2012)
Santiago Guerrero Boned, gerent
Escollits pel Consell de Govern de la UAB
En representació del personal acadèmic
Xavier Verge Mestre
En representació del personal d’administració i serveis
Juan Manuel Gómiz Rodríguez
En representació dels estudiants
Guillem Casòliva Cabana (fins el 3 de juliol de 2012)
Secretària executiva
Sònia Hernández Tejada
Es continua, de la mateixa manera que la resta dels Consells Socials de Catalunya, en
una situació transitòria mentre no s’aprova la modificació de la LUC, per la qual tant les
organitzacions empresarials com les sindicals nomenen un representant oficial, amb
veu i vot, en aquells consells socials en els quals formen part i, per a la resta de
consells, un candidat que assisteixi a les reunions amb veu però sense vot. El senyor
Ramon Alberich Ferrer assisteix, amb veu però sense vot, com a convidat permanent
de les reunions del Ple del Consell Social, en qualitat de persona nomenada per
l’organització empresarial que no té representant oficial en el Consell Social. D’altra
banda, a l’igual que en el període anterior, resta pendent que l'organització sindical
que no té representant oficial en el Consell Social, dugui a terme el nomenament
corresponent.
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D) Composició de les comissions del Consell Social
La composició de les comissions de Consell Social de la UAB en el període
comprès entre el juliol de 2011 i el juny 2012 és la següent:

Comissió Econòmica
Ricardo Rodrigo Amar, president
Mireia Belil Boladeras
Guillem Casòliva Cabana (fins el 3 de juliol de 2012)
Joan Gómez Pallarès (fins el 25 de gener de 2012)
Juan Manuel Gómiz Rodríguez
Santiago Guerero Boned
Sònia Hernández Tejada, secretària
El senyor Ramon Alberich Ferrer assisteix a la Comissió Econòmica amb veu però
sense vot en qualitat de persona nomenada per l'organització empresarial, que no
té representant oficial en el Consell Social. Assisteix també com a convidada a les
reunions de la Comissió Econòmica la vicegerenta d’Economia.
Comissio Acadèmica
Moisés Amorós Perich, president
Guillem Casòliva Cabana (fins el 3 de juliol de 2012)
Vicent Tirado Bausa (fins el 6 d’octubre de 2011)
Xavier Becerra Castells (des del 22 de desembre de 2011)
Montserrat Farell Ferrer (fins el 23 d’abril de 2012)
Maria José Recoder Sellarés (des del 23 d’abril de 2012 fins el 22 de juny de 2012)
Mercedes Unzeta López (fins el 22 de juny de 2012)
Sònia Hernández Tejada, secretària

Assisteixen com a convidats a les reunions de la Comissió Acadèmica el
vicegerent d’Ordenació Acadèmica i la Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Comissió Societat-Universitat
Mireia Belil Boladeras, presidenta
Bonaventura Bassegoda Hugas (fins el 22 de juny de 2012)
Vicent Tirado Bausa (fins el 6 d’octubre de 2011)
Xavier Becerra Castells (des del 22 de desembre de 2011)
Carles Jaime Cardiel (fins el 22 de juny de 2012)
Xavier Verge Mestre
Sònia Hernández Tejada, secretària
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Assisteix com a convidat a les reunions de la Comissió Societat-Universitat el
senyor Daniel Furlan Silvestri, membre del Consell Social en representació de les
organitzacions empresarials.
Comissió Permanent
Presidenta del Consell Social, presidenta de la Comissió
Vicepresidenta del Consell Social
Rector/a de la UAB
Sònia Hernández Tejada, secretària
E) Participació del Consell Social en altres òrgans
El Consell Social, en virtut de les representacions corresponents acordades en
sessió plenària, participa en les reunions dels òrgans de govern de les entitats
dependents de la UAB i de les institucions i organismes que es detallen a
continuació, d’acord amb les representacions següents:
▫

Alicia Granados:
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹

Consell de Govern de la UAB
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Privada Parc de Recerca UAB
Fundació Biblioteca Josep Laporte
Fundació Doctor Robert
Comissió de direcció política del projecte sobre l’anàlisi del posicionament
de la UAB en el seu entorn
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
Junta del CIC
Consell de Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya
Comissió per a l’estudi de la Governança del sistema universitari de
Catalunya
Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
Associació Conferència dels Consells Socials de les Universitats Públiques
Espanyoles.

La doctora Alicia Granados, presidenta del Consell Social, ha ostentat el càrrec
de vicepresidenta tercera de l’ACUP fins a data de 18 d’octubre de 2011, que
és quan s’acorda la renovació de la Junta Directiva de l’ACUP. Així mateix,
assisteix a les reunions de la Junta Directiva de l’Associació Conferència de
Consells Socials Espanyols de les Universitats Públiques, en representació
dels presidents dels consells socials catalans.
▫

Moisés Amorós:
▹
▹

▫

Conferència General del CIC
Comissió de Responsables de política de qualitat dels Consells Socials de
les universitats públiques de Catalunya de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

Ramon Alberich:
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▹
▹
▫

Vicent Tirado:
▹
▹

▫

▹

Meses de contractació pública de la UAB
Comissió d’Espais de la UAB
Comissió executiva del projecte sobre l’anàlisi del posicionament de la UAB
en el seu entorn.

Consell de l'Habitatge Social de Barcelona.

Ricardo Rodrigo:
▹
▹

▫

Fundació Autònoma Solidària
Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB (òrgan pendent de ser
constituït)

Juan Antonio Módenes:
▹

▫

Consell de Govern de la UAB
Forética
Comissió de direcció política del projecte sobre l’anàlisi del posicionament
de la UAB en el seu entorn.

Sònia Hernández:
▹
▹
▹

▫

22 de

Daniel Furlan:
▹
▹

▫

Fundació Escola de Seguretat i Prevenció Integral (des del
desembre de 2011)
Fundació Escola Gespa (des del 22 de desembre de 2011)

Mireia Belil:
▹
▹
▹

▫

Fundació Escola de Seguretat i Prevenció Integral (fins a 6 d’octubre de
2011)
Fundació Escola Gespa (fins a 6 d’octubre de 2011)

Xavier Becerra:
▹

▫

Vila Universitària SL
Hotel Campus SL.

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Comissió de direcció política del projecte sobre l’anàlisi del posicionament
de la UAB en el seu entorn.

Xavier Verge:
▹ Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB (òrgan pendent de ser
constituït)
▹ Comissió executiva del projecte sobre l’anàlisi del posicionament de la UAB
en el seu entorn
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▫

Jesús Vivas:
▹

Comissió d’avaluació de la inserció laboral de l’AQU Catalunya

F) Pressupost del Consell Social
En el Ple de 22 de desembre de 2011 s’aprova el pressupost del Consell Social
corresponent a l’any 2012.
PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL PER A L'ANY 2012 (resum)
(En Euros)

INGRESSOS

PRESSUPOST
2012

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual
Generalitat)

469.833,29

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

85.000,00

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

554.833,29

PRESSUPOST
2012

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL

194.256,29

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

177.157,00

Despeses generals
Despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica
Despeses de funcionament del Consell Social
Accions del Programa Universitat-Societat

20.925,83
13.300,00
72.471,17
70.460,00

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (accions del
Programa Universitat-Societat)

183.420,00

TOTAL DESPESES

554.833,29

Es destaquen els aspectes següents:
-

Del total del pressupost de l’any 2012, les despeses de personal suposen un
35,01% (194.256,29), les despeses de funcionament un 19,23% (106.697 euros), i
les despeses del pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat suposen
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un 45,76% (253.880 euros). Es manté, per tant, l’eix estratègic de contribució
econòmica a projectes i actuacions concretes de la UAB en l’àmbit SocietatUniversitat.
-

Pel que fa a l’import de la subvenció una vegada descomptades les despeses de
personal, es manté la congelació de la quantitat pressupostada en l’any 2007
(275.577 euros), el que haurà suposat per a la UAB un estalvi acumulat d’import
31.285 euros des de l’any 2008. La congelació d’aquest import s’aplica en virtut de
l’acord pres en el Ple del Consell Social, pel qual en el període 2008-2010, en
coherència amb el context de crisi, no s’imputa cap increment en el pressupost de
funcionament, plantejament que, a l’igual que en el 2011, es manté per a l’any
2012.
Si, a més, es considera l’aportació realitzada en l’any 2011 al pressupost de la
UAB d’import 144.000 euros (a compte del romanent acumulat no compromès del
Consell Social), la política de congelació i restricció aplicada pel Consell Social des
de l’any 2008 li haurà suposat a la UAB un estalvi de 175.285 euros .

-

Es continua amb la política de contenció de les despeses de funcionament de la
Secretaria Tècnica del Consell Social, les quals en el període 2008-2012 s’hauran
reduït en un 46,5%.

-

S’aplica una reducció del 10% en l’import de les dietes per assistència dels
membres del Consell Social (despeses de funcionament del Consell Social), en
coherència amb l’actual context de restricció i estalvi pressupostari.

G) Reunions realitzades i acords presos pel Consell Social en el període juliol 2011juny 2012
En el període comprès entre el mes de juliol de 2011 i el mes de juny de 2012 el
Consell Social ha estat funcionant amb les reunions de la Comissió Econòmica, la
Comissió Acadèmica i la Comissió Societat-Universitat i amb sessions plenàries.
S’han fet un total de 20 reunions pel que fa a les comissions i 8 sessions del Ple. Al
marge dels assumptes tractats dins de les competències informatives i d’anàlisi, en
tot el període s’han pres un total de 242 acords, alguns de més transcendència per
a la UAB, com ara:
1. El pressupost de la UAB per a l’any 2012.
2. Els criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma
de Barcelona per a l’exercici 2012.
3. La planificació econòmica pluriennal de la UAB per al període 2011-2014.
4. El balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l'exercici
2010.
5. El balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a
l’exercici 2010 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 i la Fundació Empresa i Ciència.
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6. La formalització d’operacions d’endeutament a curt termini per un import màxim
de 20 milions d’euros, d’acord amb unes condicions econòmiques i financeres
màximes.
7. L’ampliació temporal (3 mesos) d’operacions d’endeutament a curt termini per
un import de 6,5 milions d’euros.
8. La modificació de la relació de llocs de treball del personal d'administració i
serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
9. L’aplicació de la instrucció de consolidació de comptes anuals de les
universitats públiques catalanes de la Generalitat de Catalunya per a la
elaboració dels comptes anuals consolidats de la UAB de l’any 2010 i
següents, d’acord amb els criteris, perímetre i mètodes d’integració establerts
per la UAB.
10. La planificació de les auditories internes de la UAB per a l'any 2012.
11. La cessió d’ús d’espais i béns mobles i immobles de la Universitat.
12. La ratificació de contractes de llicència de patents
13. 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 2010-2011.
14. Els preus dels diferents serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
15. La resolució de les sol·licituds de permanència presentades pels estudiants.
16. La creació de màsters universitaris.
17. La creació i supressió d’estudis de doctorat.
18. La creació de títols de màster i diplomes de postgrau propis.
19. Les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària corresponents als curs 2001-2012.
20. El pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a
l'exercici de 2012.
21. La liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona per a l'exercici 2010
22. El pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social
corresponent a l’any 2012.
23. L’aportació al pressupost de la UAB de 144.000 euros corresponent a la
previsió de romanent acumulat no compromès del Consell Social a 31 de
desembre de 2011.

Pel que fa als assumptes que han estat objecte de deliberació i que han estat
informats a les reunions del Consell Social, es destaquen els següents:
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1. Les mesures de contenció de la despesa per a l’any 2011 i el pla d’ajustament
pressupostari per a l’any 2011.
2. El seguiment mensual de l’execució del pressupost de la UAB corresponent a
l’any 2012.
3. L’ informe dels comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici
2010.
4. L’anàlisi de l’informe 1/2012 de la Sindicatura de Comptes corresponent a la
UAB per als exercicis 2007, 2008 i 2009 de la UAB.
5. El seguiment i informació de projectes del Programa Universitat-Societat
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VI. Annex
Discurs de la doctora Alicia Granados, presidenta del Consell Social de la UAB,
en l’acte de la inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de la UAB el 10
d’octubre de 2011

Secretari General d’Universitats, Rectora, Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès,
Professor Josep Maria Vallès, Secretària general, Autoritats, Comunitat universitària,
Amigues, amics....
És un plaer per a mi participar un any més en l’acte d’inauguració de curs de la UAB i
compartir amb tots vosaltres, en representació del Consell Social, un esdeveniment tan
emblemàtic per a la Universitat.
És una satisfacció, així mateix, posar de manifest que accepto el repte continuat, el
compromís i la responsabilitat de participar i col·laborar en el projecte i les aspiracions
per una UAB cada cop mes capdavantera i internacional.
Efectivament, la nostra és una Universitat puntera que, amb 43 anys de bagatge i
treball, s’ha posicionat com una universitat de referència en formació i recerca, ha
obtingut el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional i gaudeix d’un
veritable ambient internacional d’estudis.
Sí, ens podem felicitar perquè la UAB és la segona universitat catalana i espanyola al
rànquing del The Times Higher Education. De fet, és la única que millora la seva
posició respecte l'edició anterior, i es consolida com una de les cent primeres
universitats europees. A més, figura com la universitat millor situada d'Espanya pel
que fa a la docència i la recerca, així com la segona en internacionalització i en
obtenció de recursos privats per a la recerca.
També per segon any consecutiu, ens posicionem entre les dues-centes primeres
universitats del món segons el QS i segueix escalant posicions en el rànquing de
Shangai.
Aquestes dades ens permeten il·lustrar la trajectòria i el valor percebut de la nostra
universitat per la societat que, tot sigui dit, no para de millorar.
Aquestes són les bones notícies: el posicionament, el potencial i l‘ambició de la UAB.
Factors que no hem ni podem perdre de vista si volem entomar amb èxit els reptes de
present i de futur que se’ns plantegen.
Les males notícies són que el curs que ara encetem ve marcat, malauradament, per
un context econòmic i social convulsionat per una crisi econòmica sense precedents,
la qual es posa de manifest a nivell pràcticament global, si bé, en el nostre cas, té
certes especificitats com és la de tenir un sistema públic ofegat pels deutes, la qual
cosa sembla que dóna lloc a un marge escàs per a la priorització.
A més, la situació es dóna en un context d’economies emergents, les BRIC, que estan
començant a configurar un nou escenari mundial que requerirà de nosaltres, els països
occidentals, treballar amb models altament competitius i eficients.
Es tracta, doncs, d’una crisi que va unida a un canvi de paradigma i planteja uns
escenaris plens d’incerteses, uns reptes que indefectiblement cal afrontar -però que
no estem acostumats a gestionar- i la necessitat de prendre decisions molt difícils i
complexes. També reclama de nosaltres la màxima predisposició a actuar amb
rapidesa, rapidesa a la que tampoc estem acostumats, segurament perquè tenim un
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marc legislatiu estatal burocratitzat i rígid, enemic per naturalesa de l‘adaptació ràpida
als canvis. Però cal actuar, com a institució i com a individus, amb el convenciment
que som capaços de fer front als esdeveniments actuals i a la incertesa que aquests
comporten.
En aquest context, la Universitat es troba en una situació inèdita, que és la d’haver de
gestionar una reducció de les transferències procedents de l’Administració Pública i un
aplaçament dels plans d’inversió, a la vegada que ha d’actuar com a verdader motor
de canvi de la societat, ja que tothom està d’acord amb dues coses: que, d’aquesta
situació en particular, el nostre país no en sortirà ben parat si no canviem el model
socioeconòmic, i que la Universitat ha de jugar un paper cabdal en aquesta
transformació.
Davant d’això, els responsables polítics catalans, al meu parer, hauran de calibrar amb
molta cura el grau de desinversió en educació superior que ens podem permetre com
a país, perquè la desinversió, si bé, sens dubte, pot contribuir a curt termini a resoldre
els problemes financers que tenim ara, també pot tenir l’efecte desafortunat de la
pèrdua de competitivitat del país a mig i llarg termini.
Em sento, doncs, en l’obligació de demanar la màxima cura en les prioritzacions
polítiques perquè, ara mes que mai, cal cirurgia fina i els millors cirurgians per no fer
iatrogènia, que es com el metges expressem allò que en termes planers es coneix com
“que no sigui pitjor el remei que la malaltia”.
D’altra banda, la Universitat ha d’estar preparada per dissenyar i conformar el seu
futur. Per a això, li calen les eines adequades, tant pel que fa a augmentar la seva
capacitat de definir amb ambició estratègies a llarg termini, orientades al rendiment
econòmic i social, com pel que fa a la reorganització dels seus recursos.
Arribats a aquest punt, és indispensable pensar en termes de cooperació. Tractaré
d’explicar-me, i per a això tornaré a utilitzar un símil biològic, al qual, per la meva
formació i professió, em resulta quasi inevitable remetre-m’hi.
És cada cop més conegut que el cos humà és un sistema biològic complex, una
comunitat cooperativa amb, aproximadament, 50 trilions de cèl·lules individuals que
l’habiten, les quals han desenvolupat una estratègia cooperativa per a la supervivència
col·lectiva. El símil és aplicable a institucions com la Universitat. Efectivament, la
Universitat és també un sistema organitzatiu complex, que ha de cercar en la
cooperació la seva supervivència.
És necessari, per tant, comptar amb models organitzatius allunyats d’estructures
rígides, que estiguin enfocats a facilitar la col·laboració i cooperació efectiva i eficient.
Aquesta visió organitzativa apel·la al que es coneix com a responsabilitat social de la
institució. Ara bé, si coincidim amb que la sostenibilitat i la competitivitat s’han de
concebre en termes de corresponsabilitat i ètica (jo no puc concebre-ho d’altra
manera), aquesta perspectiva, al meu parer, depassa el que comporta el concepte que
jeu sota l’acrònim RS (Responsabilitat Social), i fins i tot el de la RSU (Responsabilitat
Social Universitària), i crec que ara toca potenciar un nou acrònim, el de la RSP:
Responsabilitat Social Personal.
Sóc conscient que en moments com els actuals, les decisions i incerteses a curt
termini marquen l’agenda de preocupació individual dels membres de la comunitat
universitària i fan que sigui difícil encarar nous camins, nous reptes, més enllà de la
realitat immediata.
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Comparteixo i em solidaritzo amb el sentiment que provoca la duresa dels moments
que ens toca viure. Però també comparteixo i em solidaritzo amb aquells que veuen
clar que cal mantenir l‘ambició i la visió. Reprenent el símil biològic, no ens podem
resignar davant la malaltia, i totes les cèl·lules, totes les persones, totes les parts, hem
de treballar corresponsablement i de forma cooperativa per garantir la supervivència
del cos, del tot ....en el cas que ens ocupa, la de la UAB.
També és imprescindible que la Universitat pugui comptar amb la complicitat de
l’Administració Pública. A banda de reiterar la importància de fer política en majúscules
(“cirurgia fina”) em referiré, concretament, a que es treballi amb el govern estatal per
disposar d’un marc legislatiu universitari més flexible, que permeti la diversitat de
models de governança universitària com a punt de partida per avançar en aquest
camp, tan imprescindible en aquests moments.
També penso en la importància de que Catalunya pugui arribar a tenir competència
per definir el marc dels preus de les matrícules universitàries. No deixa de ser un
contrasentit que el Govern Central fixi aquests preus quan són les comunitats
autònomes les que financen l’educació superior i les que gestionen el talent i
l’excel·lència universitària.
Abans d’acabar, permeteu-me una darrera i breu reflexió en el marc de la lliçó
inaugural del professor Vallès sobre la indissociabilitat de l’ètica respecte el compromís
amb la comunitat (moltes gràcies, professor, per una lliçó tan inspiradora). Amb
aquesta reflexió, íntimament lligada amb els valors fundacionals de la UAB,
m’atreveixo a encoratjar-vos a reprendre, amb més intensitat que mai, aquests valors,
els quals, pel seu compromís i vanguardisme, són encara plenament vigents i
suposen, per al futur, un bagatge imprescindible per respondre a les demandes de
l’entorn econòmic i social actual.
Així, la UAB ha de romandre, com les columnes d’Alfaro (símbol de la mirada al futur),
fortament i sàviament arrelada en els seus orígens i la seva història, a la vegada que
s’estira, buscant el cel, el futur, la millora i l’excel·lència, amb coresponsabilitat i amb
consens. Citant a Jaques Anatole, <<el futur està ocult darrere les persones que el
fan>>.
Moltes gràcies per la vostra atenció i bon curs 2011-2012 a totes i tots. I que la por no
ens faci perdre l’ambició.....
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