UAB

MEMÒRIA 2017-2018

MEMÒRIA
2017-2018
Consell Social
Universitat Autònoma de Barcelona

UAB

Memòria del Consell Social
Registre d’activitats i funcionament del Consell Social
Universitat Autònoma de Barcelona
Curs 2017-2018

MEMÒRIA 2017-2018
ÍNDEX

I.

Presentació del president: Mirar enrere, mirar endavant

Pàg. 1

II. Marc general

Pàg. 2

III. Àmbit econòmic

Pàg. 3

IV. Àmbit acadèmic

Pàg. 3

V. Àmbits societat-universitat i universitat-empresa

Pàg. 3

A) Innovació, transferència i emprenedoria
B) Comunitat de futurs estudiants: alumnes de
secundària i batxillerat
C) Comunitat campus
D) Comunitat alumni: ocupabilitat i treball en xarxa
E) Premi Societat-Universitat i Premi Universitat-Empresa
F) Pla Estratègic de la UAB i del Consell Social
G) Actes 50è aniversari de la UAB

VI. Àmbit de funcionament del Consell Social
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Canvis en la composició del Consell Social
Nomenaments i cessaments acordats pel Ple del Consell Social
Composició del Consell Social
Composició de les comissions del Consell Social
Presència del Consell Social en entitats i organismes
Liquidació del pressupost del Consell Social per a l’any 2016
Pressupost del Consell Social per a l’any 2017
Reunions realitzades i acords presos pel Consell Social

Pàg. 4
Pàg. 9
Pàg. 18
Pàg. 21
Pàg. 23
Pàg. 24
Pàg. 24

Pàg. 26
Pàg. 26
Pàg. 27
Pàg. 27
Pàg. 28
Pàg. 30
Pàg. 31
Pàg. 34
Pàg. 37

MEMÒRIA 2017-2018

1

I. Presentació del president: Mirar enrere, mirar endavant
Una xifra rodona —el zero que inclou, potser— facilita a les persones i a les
organitzacions l’oportunitat única —i, gairebé, l’obligació— de mirar d’on es ve, on s’és i
cap on es va. La rodonesa hi ajuda. El fet que una persona o una parella celebri el
cinquantenari —mig segle— proporciona una d’aquestes ocasions tan escasses i
valuoses; sense cap dubte, una de les més rellevants de tota la vida. I, quan qui bufa les
50 espelmes és una universitat —tothom que en forma part—, l’ocasió és encara més
excepcional, i el seu valor, encara més elevat.
Aprofitant l’avinentesa del cinquantè aniversari, la UAB ha decidit de pensar-se i
repensar-se; en té, de fet, el deure: perdre aquest tren no era una opció. Com a òrgan
de participació de la universitat en la societat, el Consell Social que presideixo ha volgut
participar activament en aquesta reflexió estratègica i, també, reinventar-se, integrar-se
del tot en l’ecosistema UABer, aportar-hi el màxim valor i maximitzar el suport que dóna
a projectes de la mateixa universitat a través de les comissions Societat-Universitat i
Universitat-Empresa. El Consell s’ha fet gran.
És curiós. L’Autònoma assoleix el cinc i el zero en un moment força semblant al que la
va veure néixer el 1968. Com aleshores, ens toca viure temps molt convulsos al món, al
país i al sector: passen coses que ens costa entendre i explicar; coses noves,
desconegudes. Penso que la universitat catalana en general i la nostra en particular,
amb totes les seves particularitats i especificitats, ha de plantar cara, entre altres, a
quatre grans reptes: el finançament, la relació amb l’empresa, la percepció social i la
vinculació dels exalumnes o alumni.
Per esbrinar on som com a societat, hem organitzat al juliol, dins els actes del
cinquantenari de la UAB, la jornada Un món convuls. On ens porta?, en què cinc veus
acreditades d’àmbits diversos i complementaris han respost —cadascuna, des del seu
punt de vista— a aquesta pregunta. I, de cara a l’octubre, estem treballant en un nou
esdeveniment de caràcter anual i d’organització pròpia en el qual no només lliurarem els
premis d’aquest consell, sinó que també debatrem sobre la relació societat-universitat, i
cercarem, plegats, idees per millorar-la.
En aquesta memòria anual, us presentem, un cop més, un resum de l’activitat de gestió,
seguiment i dinamització que aquest òrgan col·legiat desenvolupa a la universitat. Un
treball sovint invisible, però fonamental per al funcionament i per a la vitalitat de la
institució, i cabdal, també, per a tots els col·lectius que en formen part: personal
d’administració i serveis, personal docent i investigador, alumnes, alumni [exalumnes],
etc., i, també i sobretot, per a la col·laboració de la UAB amb el seu entorn geogràfic,
econòmic i social: la regió B-30.
Gràcies per la vostra complicitat en l’audàcia del coneixement.
Gabriel Masfurroll Lacambra
President del Consell Social de la UAB
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II. Marc general
El curs 2017-2018 ha estat marcat per l’inici de la celebració del 50è aniversari de la
UAB i per la posada en marxa de nous projectes del Consell Social així com la
consolidació d’altres iniciatives.
Que l’Autònoma compleixi mig segle de camí té una rellevància especial que cal
commemorar; i així ha estat en el marc de diverses iniciatives i actuacions en algunes
de les quals el Consell hi ha participat i també col·laborat. Es destaca el pròleg escrit pel
president del Consell Social en el llibre commemoratiu l’Audàcia del Coneixement, la
organització per part del Consell Social de la taula rodona Un món convuls. On ens
porta?, amb la participació de ponents d’alta expertesa, i la col·laboració en iniciatives
dutes a terme des de l’Escola de Postgrau UAB amb ponències facilitades pel Consell
Social.
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 l’emprenedoria, la transferència de coneixement, la
xarxa Alumni UAB, el suport a col·lectius amb discapacitat o risc d’exclusió social i la
connexió amb el territori, entre d’altres. Tot això, en un context en què la UAB consolida
el reconeixement internacional, tal com mostren els principals rànquings universitaris
internacionals, pel seu esforç per impulsar la qualitat de la docència, per atraure talent
internacional i per obtenir un impacte creixent de la recerca. En aquest àmbit esmentat,
Es ressalta la tasca realitzada, de forma alineada amb l’Equip de Govern, per continuar
l’impuls estratègic del projecte Alumni UAB i per cercar fórmules per a la millora de la
transferència a la Universitat, el que s’ha traduït en la realització del programa Smart
Money, que manté la seva continuïtat en l’any 2019, i la posada en marxa del Hub b30,
dirigits a accelerar el procés de transferència de coneixement dels grups de recerca al
teixit empresarial i la creació de xarxes de col·laboració, i que ha comportat, en ambdós
casos, diverses reunions i sessions de treball en les que el Consell Social hi ha
participat activament, tant en el disseny com en el desenvolupament dels projectes.
També en el curs 2017-2018 s’ha iniciat l’elaboració del pla estratègic de la UAB, procés
en el que col·labora el Consell Social, tant a nivell d’aportacions com de financerament; i
el Consell Social ha planificat el seu calendari de treball de cara a establir les actuacions
estratègiques de l’òrgan en el marc del pla estratègic de la UAB així com la definició de
la seva visió i missió. Altres nous projectes en el curs que ens ocupa han estat accions
de suport al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB per la seva voluntat de
contribuir a la inserció laboral dels seus alumnes i fomentar la cooperació entre
l’Autònoma i el teixit empresarial, així com accions de col·laboració amb el Servei
d’Activitat Física de la UAB per al foment de valors de l’esport, el treball en equip i
l’esforç dins de la formació integral de les persones. Es destaca, així mateix, la
realització del projecte UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i ètica s’ha dut a terme en el
curs 2017-2018, amb èxit contrastat, i es consolida la seva continuïtat per a proper anys.
D’altra banda, l’aposta per l’increment de la transparència i una major visibilitat del
Consell Social s’ha traduït amb la continuïtat del projecte per al disseny de les accions i
iniciatives orientades a la potenciació i projecció de la comunicació interna i externa del
Consell Social de la UAB, que queden recollides en un pla de comunicació i es destaca
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la posada en marxa d’un butlletí trimestral del Consell Social (LinkUAB) a partir de l’any
2018.
Pel que fa al funcionament i estructura del Consell Social de la UAB, el curs acadèmic
2017-2018 es manté en la línia de l’anterior i incorpora com a novetat el nomenament de
la senyora Maria Isabel Ayné com a representant de les organitzacions sindicals, en
substitució del senyor Juan Manuel Tapia.
Paral·lelament a totes les actuacions realitzades, el Consell Social, com ja és habitual
de cada any, ha desenvolupat les competències que li atribueix la LUC en els àmbits de
comunitat universitària, de programació i gestió i d’economia, pressupost i patrimoni.

III. Àmbit econòmic
En l’àmbit econòmic s’han adoptat i ratificat acords sobre la base de les funcions que
el Consell Social té atribuïdes en l’àmbit pressupostari, econòmic, patrimonial, de
gestió i també de la comunitat universitària. Cal destacar l’aprovació del pressupost de
la UAB per a l’exercici 2018, 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 2017. També es ressalta que el pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2017 es liquida amb equilibri pressupostari, tot i que, amb
motiu de la situació econòmica, no ha estat possible fer front a l’anualitat 2017 prevista
del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB.
D’altra banda, en el curs 2017-2018 es dóna continuïtat a la informació sobre el
seguiment mensual del pressupost, la tresoreria dels anys 2017 i 2018 i les previsions
de liquidació del pressupost, i s’informa sobre l’inventari d’entitats en les quals la UAB
hi participa.

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. També s’ha acordat la
creació de títols de grau i de doctorat.
D’altra banda, l’emissió dels informes corresponents a la rectora 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 l’anàlisi de l’informe anual 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. També s’han tractat, entre d’altres i amb
caràcter informatiu, els MOOC de la UAB en el marc d’una estratègia internacional; les
línies estratègiques de la certificació institucional a la UAB; la matriculació en els
estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 2017-2018 i la relació d’estudis de
màster universitari desprogramats de la UAB; i l’evolució de les matrícules a la UAB en
el període 2012-2018.

V. Àmbits societat-universitat i universitat-empresa
En els àmbits societat-universitat i universitat-empresa inserits dins del Programa
Universitat-Societat, en el curs 2017-2018 es duen a terme les accions imputables a
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aquest període en base a les actuacions previstes en els plans d’actuacions del
Consell Social per als anys 2017 i 2018, aprovats en sessió plenària del Consell
Social.
En total, el volum de recursos acordats en el curs 2017-2018 per a projectes dels
àmbits societat-universitat i universitat-empresa és de 199.444 euros, i les aportacions
i/o projectes realitzats fins a 31 de juliol de 2018 són per un import total de 147.310,8
euros. Les accions dutes a terme en el curs 2017-2018 són les següents:

A) Innovació, transferència i emprenedoria
Línia que té per objectiu contribuir a continuar consolidant la innovació, la
emprenedoria i la transferència com a proposta de valor de la UAB, universitat
excel·lent en la investigació i la docència.
A.1. Imagine Express
El Consell Social de la UAB ha patrocinat la cinquena edició d’Imagine Express, que
ha tingut lloc en el mes de febrer de 2018. 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 el 2011 a Sillicon Valley per Xavier Verdaguer,
emprenedor en sèrie barceloní), té una durada de quatre dies i es duu a terme en un
viatge en tren amb el trajecte Barcelona-París-Londres que acaba al Mobile World
Congress.
La participació del Consell Social de la UAB en el programa Imagine Express, des
l’any 2014, garanteix que la universitat hi figuri com a patrocinadora i que dos
estudiants de la Universitat puguin participar en el programa. Així doncs, la
col·laboració en el programa és una eina estratègica per a la UAB ja que promou la
sensibilització i motivació dels estudiants de l’Autònoma. A més, es produeix un efecte
motivador entre els alumnes pel que fa a la creació de projectes innovadors i
emprenedors, independentment de si aquests són seleccionats en el programa.
Els tres estudiants de la
UAB seleccionats dins
l’edició
2018
del
certamen —els tres
dreamers— han estat
Gerard Insa, estudiant
del Grau en Empresa i
Tecnologia a la UAB, en
el rol de creative mind,
Santiago Badia, també
estudiant del Grau en
Empresa i Tecnologia a
la
UAB,
com
a
developer,
i
Albert
Acebrón, estudiant de primer curs del Grau de Matemàtiques i de segon curs del doble
Grau de Telecomunicacions i Informàtica, com a developer. Gerard Insa ha format part
d’un dels equips guanyadors.
Entre els objectius de l’Imagine Express 2017 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
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persones que participen en el programa. 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 4.235 euros.
A.2. Smart Money
La UAB llença, en l’any 2017, el
nou programa Smart Money, una
iniciativa conjunta de la Comissió
Universitat-Empresa del Consell
Social i del vicerectorat d’Innovació
i de Projectes Estratègics i que es
fa amb el suport del Consell Social,
el qual hi destina un total de 6.050
euros. Es tracta d’una línia d’ajuts a
investigadors
per
facilitar-ne
l’aplicació dels coneixements al
món de l’empresa.
L’aportació del Consell s’ha dedicat a consultoria estratègica (6.050 euros) i en la
participació activa en la gestió i composició del Consell Assessor que forma part de la
Comissió d’Avaluació i Seguiment de la convocatòria del programa, responsable de
seleccionar i seguir els projectes.
Smart Money es presenta com una eina pròpia de l’Autònoma per finançar i
acompanyar projectes de desenvolupament que suposin la realització d’activitats
precomercials de valorització dels resultats de la recerca, és a dir, la seva aplicació
real, als quals el vicerectorat de Projectes Estratègics i d’Innovació destina, en conjunt,
75.000 euros, amb un màxim de 3 projectes i 25.000 euros per a cadascun.
Els projectes seleccionats, d’entre tots els presentats, han estat els següents:
▶

“Teràpia genètica per malalties metabòliques”, presentat per la senyora Fátima
Bosch Tubert.

▶

“Non-invasive sensitive diagnostic for early stages of Alzheimer’s disease”,
presentat pel senyor Miguel Chillón Rodríguez.

▶

“Immunoresolvent lipids for the treatment of multiple sclerosis and amyotrophic
lateral sclerosis”, presentat pel senyor Ruben López Vales.

L’objectiu de la iniciativa és accelerar el procés de transferència de coneixement dels
grups de recerca al teixit empresarial. El resultat de cada iniciativa que la UAB financi
ha de servir per captar inversió especialitzada o socis industrials interessats en un
desenvolupament conjunt.
En l’any 2018 està previst que es realitzi la presentació dels resultats assolits i la
difusió dels mateixos, a través de la gestió del Consell Social i a compte del seu
pressupost.
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A.3. Hub b30
El Hub b30 és una plataforma que posa a l’abast de la societat les capacitats
tecnològiques i el coneixement científic de l’Esfera UAB i Eurecat per resoldre les
necessitats i reptes d’innovació d’empreses i institucions.
L’objectiu és oferir respostes innovadores, basades en la interacció i col·laboració
entre experts, en un entorn de coideació i cocreació, multidisciplinari i multisectorial,
per tal de millorar la competitivitat del territori B-30.
Lideren el Hub b30 la UAB i el seu Parc de Recerca; Eurecat, Centre Tecnològic de
Catalunya, i l’Associació Àmbit B30, que agrupa mig centenar d’organitzacions, i la
plataforma compta amb el suport del Consell Social de la UAB. La cofinancen la
Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
de la Unió Europea.
El Hub b30 s’ha presentat el 12 d’abril del 2018. Les accions del projecte per a aquest
any són els Brunchs d’Innovació, amb l’objectiu de reunir grups de recerca i empreses;
el disseny i elaboració d’un mapa de coneixement, i, finalment, l’actualització i
adaptació de l’aplicació de vigilància tecnològica per a empreses (aplicatiu
Discoveries). Totes les accions són finançades pel Consell Social de la UAB, per un
import de 32.000 euros a executar en el curs 2017-2018 i el segon semestre de 2018,
dels quals han estat aplicats, en el període esmentat, 4.125 euros en concepte del
disseny del web del Hub b30, la realització de l’acte de presentació del Hub b30 i els
Brunchs d’Innovació del primer semestre de l’any 2018.

El president del Consell Social de la UAB a l’acte de presentació del Hub b30 el 12 d’abril de 2018

En el primer semestre de l’any 2018 s’han realitzat els Brunch d’Innovació següents:
▶ “Sensòrica al servei de la salut” (20 d’abril de 2018)
▶ “Solucions de mobilitat intel·ligent” (11 de maig de 2018)
▶ “Gestió intel·ligent de residus” (8 de juny de 2018)
▶ “Noves solucions de packaging per a aliments frescos” (6 de juliol de 2018)
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En els quatre Brunch d’Innovació realitzats, la resposta ha estat molt bona, amb una
alta participació i un percentatge important d’empreses assistents, que ha permès
generar una reputació, difondre el Hub i crear un pol d’atracció; a la vegada, per a
cada sessió s’ha facilitat un informe de vigilància tecnològica, que està disponible al
web del Hub b30.
En el segon semestre de l’any 2018 es duran a terme quatre sessions més de Brunch
d’Innovació i està previst que es finalitzin i s’activin el mapa de coneixement i l’aplicatiu
de vigilància tecnològica per a empreses Discoveries.

A.4. UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica
El projecte Emprenedoria Social i Ètica UAB vol potenciar, a partir del treball
col·laboratiu, les habilitats i les competències basades en la generació i
desenvolupament d’idees, així com la resolució de problemes entre tot l’alumnat de la
UAB.
D’una banda, s’entén que les habilitats i les competències emprenedores s’han de
treballar des d’una perspectiva universal, transversal i integral que fomenti el treball
col·laboratiu i els enfocaments innovadors. En aquest sentit, el Campus de la UAB és
el marc idoni per a fer-ho atesa l’àmplia oferta formativa en graus i postgraus. D’altra
banda, s’entén el foment de l’emprenedoria com una millora de l’ocupabilitat de
l’alumnat que va molt més enllà de la creació d’empreses. La finalitat és garantir
habilitats, aptituds i actituds que puguin contribuir al desenvolupament professional
segons els estudis realitzats. Des d’aquesta perspectiva, es vol promoure la
sensibilització i la formació emprenedora des de tots els àmbits de coneixement tot
potenciant les competències transversals i fomentant el treball en equip,
interdisciplinari i col·laboratiu.
Així doncs, amb l’objectiu prioritari d’arribar a tot l’alumnat, s’aposta per fomentar
l’emprenedoria col·laborativa a partir de problemàtiques de caràcter social,
mediambiental o tecnològic. La motivació d’aquest projecte sorgeix en el context actual
on la situació socioeconòmica i els requeriments
acadèmics plantegen a la universitat tres reptes amb els
graduats, màsters i doctorats: potenciar competències i
habilitats per la incorporació al mercat laboral i el
S’aposta per
desenvolupament professional; aconseguir una millora
fomentar
del lloc de treball d’acord amb els estudis realitzats; i
fomentar la capacitat de creació, innovació i proactivitat
l’emprenedoria
per a una adaptació a les transformacions de la societat.
col·laborativa a partir
de problemàtiques de
En aquest marc, el foment de l’emprenedoria dins
caràcter social,
l’àmbit universitari representa un dels pilars per a
mediambiental o
millorar la ocupabilitat. De fet, així s’estableix en el
tecnològic
tercer eix de l’estratègia “Education and training 2020”
(ET 2020) del Consell Europeu.
La UAB fa anys que impulsa i desenvolupa projectes
entorn de la emprenedoria des de diferents aproximacions i amb la responsabilitat
social que pertoca a l’àmbit universitari. El projecte Emprenedoria Social i Ètica UAB
parteix de tota l’experiència acumulada per tal de donar continuïtat als serveis i
recursos existents des d’un plantejament estructural basat en quatre fases: la
formació; la incubació d’idees i la resolució de problemes; la vehiculació de projectes; i
la connexió amb el territori.
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La primera fase del projecte, relativa a
la
formació
transversal
en
emprenedoria, és clau i requereix,
entre d’altres, de l’elaboració de
material didàctic. En el marc exposat,
en el curs 2017-2018, el Consell Social
ha destinat 15.000 euros al projecte
en concepte de la preparació de
l’estructura per un mínor especialitzat,
l’elaboració de càpsules informàtiques i
la realització de programes d’incubació d’idees per a estudiants.
▶ Píndoles informatives
S’ha fet l’edició i difusió de tres píndoles informàtiques a través de l’Aula
Moodle.
La primera edició ha comptat amb 578 alumnes; la segona amb 342 alumnes; i
la tercera amb 216 alumnes.
Del total d’estudiants que han realitzat el curs virtual, un 40% són homes i un
60% són dones.
La participació dels estudiants en el curs virtual ha estat tranversal, des de tots
els centres docents propis de la UAB.
Tot i que les persones que han realitzat el curs virtual provenen majoritàriament
d’estudis de grau, també hi ha hagut persones inscrites provinents d’estudis de
màster i de doctorat.
▶ Mínor mEIS en Emprenedoria i Innovació Social
Curs que es comença a impartir en el curs 2018/2019, amb una oferta de 15
places i que té 30 ECTS.
El disseny del Mínor s’ha realitzat sota la direcció del Dr. David Urbano.
El mEIS és una formació tranversal i interdisciplinària de Grau que aporta les
eines bàsiques tant teòriques com pràctiques per emprendre i innovar
especialment amb una mirada social, donant solucions a problemàtiques i
reptes socials. En aquest context, l’emprenedoria s’entén en el sentit més ampli
del concepte, incloent no tan sols la creació i la gestió de noves empreses, sinó
també qualsevol tipus de projecte emprenedor. Per potenciar la vessant
internacional, diverses assignatures s’imparteixen en anglès.
▶ Programa d’incubació d’idees UAB-Reptes 2017
Programa que té per objectiu implicar l’alumnat en la resolució de desafiaments
socials que existeixen al Campus de la UAB, així com promoure el treball en
equip per generar noves idees orientades a la seva solució.
S’ha concebut com un taller d’ideació multidisciplinar en què cadascun dels
equips participants, formats per cinc estudiants d’un mínim de tres facultats
diferents, utilitzen la seva creativitat per dissenyar una solució innovadora que
resolgui un dels reptes proposats per la Universitat. La iniciativa ha estat
dinamitzada per Xavier Verdaguer, creador d'Imagine Creativity Center.
Els quatre desafiaments que ha llançat la UAB en el marc del Programa, han
estat basats en els objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i han estat
els següents:
o Reducció de les desigualtats i garantir una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat per a tothom a la UAB.
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o Energia neta i assequible: potenciar al Campus l'ús recursos energètics
assequibles, segurs, sostenibles i moderns.
o Pau, justícia i institucions sòlides: des de la Universitat, promoure societats
pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible,
proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
o Salut i benestar: garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes
les persones en el Campus.
El total d’estudiants inscrits en el Programa ha estat de 183 i hi ha participat
145.
Del total d’estudiants que participants en el programa, un 56% són homes i un
44% són dones.
La participació dels estudiants en el curs virtual ha estat tranversal, des de tots
els centres docents propis de la UAB.
El projecte UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica, ha comptat per a la seva
posada en marxa amb la col·laboració i impuls del Consell Social i ha posat de
manifest la seva vàlua. Per tant, mantindrà la seva continuïtat, tant pel que fa a les
píndoles formatives i el mEIS, que es continuaran oferint en els cursos següents, com
el Programa d’incubació d’idees UAB-Reptes, que es mantindrà per a properes
edicions, amb el finançament d’UAB-Emprèn.

B) Comunitat de futurs estudiants: alumnes de secundària i batxillerat
B.1. Programa Argó: premis a treballs de recerca de Batxillerat i de Cicles
Formatius de Grau Superior.
Programa de transició entre la secundària i la universitat que la UAB va engegar el
curs 2003-2004 i que ofereix assessorament i suport als estudiants de l’ensenyament
secundari en el seu pas a la universitat. Alhora, dóna a conèixer a estudiants, a les
seves famílies i al seu professorat els valors afegits d’estudiar a la UAB.
El programa té els objectius següents:
▶

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

▶

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

▶

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

En el marc del Programa Argó, la UAB, amb el patrocini del Consell Social (9.000
euros), convoca anualment el Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a
projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç
dels estudiants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament superior.
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Acte de lliurament de la 14a edició del Premi Argó a treballs de recerca de Cicles Formatius de Grau
Superior

El senyor Tirso Gracia ha assistit, en representació de l’òrgan col·legiat de
representació de la societat en la universitat, a l’acte de lliurament de premis de la 14a
edició del programa Argó a projectes de cicles formatius de grau superior, realitzat el
dia 19 d’octubre de 2017, en el qual s’han presentat, en total, 25 treballs en un ventall
d’11 especialitats. Els han elaborat 79 alumnes de 15 centres de 14 municipis catalans
i han estat lliurats, en total, quatre premis i quatre mencions honorífiques als treballs
següents:

Primer premi
Álvarez Ots, Marcos i Galán Pascual, Patricia: “El Lucero. El liberador de la luz”.
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès).

Segon premi
Campmany San Martín, Marta: “Wam”. Illa, Escola Municipal d’Art i Disseny (Sabadell).

Tercer premi
El Hmdi, Najoi - Hammoudi, Hafida; López Puig, Gemma; i Salazar Parga, Eva: “Casa
Etna. Menjar ràpid i saludable”. INS Thos i Codina (Mataró).

Mencions honorífiques
Bernal Florido, Nerea; Camuñez Mercado, Xènia; Cárdenas Mena, Rubén; Codina
Balagué, Gemma; i Domènech Aguilera, Carla: “AMB 5 SENTITS. Sentir i descobrir és
créixer. Estimulació primerenca per a infants hospitalitzats de 0 a 6 anys”. INS Gallecs
(Mollet del Vallès).
Ferrer Garcia, Cristina; i Serres Benito, Marc: “Ecoauditoria”. Institut Jaume Balmes.
INS Narcís Monturiol (Barcelona).

MEMÒRIA 2017-2018

11

Julià Verdés, Roger: “Procés d’elaboració i tast de cervesa artesana”. INS Guissona
(Guissona).
Sobrado Romero, Cristina: “Interespacios urbanos - Casa Fábrica Ribas i Aimar”.
Escola Massana (Barcelona).

Acte de lliurament de la 15a edició del Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat

El senyor Xavier Verge ha assistit en representació del Consell Social a l’acte de
lliurament de premis de la 15a edició del programa Argó a treballs de recerca de
Batxillerat, realitzat el dia 20 de juny de 2018, en el qual s’han presentat, en total, 388
treballs. Els han elaborat 455 alumnes de 244 centres de 119 municipis catalans; val a
dir que cada institut només pot presentar-n’hi dos. El jurat, format per 53 avaluadors i
presidit per Jordi Barbé, ha decidit distingir-ne 42, que s’han disputat els premis de les
set categories. Aquest n’és el palmarès:

Àmbit Argó
1r premi
Marín Llobet, Arnau: “Lesions medul·lars: sistema electrònic pel control d’un actuador
amb senyals microelèctrics”. INS Roca del Vallès (La Roca del Vallès).
2n premi
Xairó Núñez, Ariadna: “Sense tu, sí sóc algú”. INS El Castell (Esparreguera).
3r premi
El Ars Jannah, Mariam: “Estudi epidemiològic de la leishmaniosi a la zona del Vallès”.
INS Montmeló (Montmeló).
Mencions honorífiques
Vancells López, Laia: “Més enllà de les ciències pures: la nanotecnologia”. Escola Pia
(Terrassa).
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Benages Vicente, Eduard; Ladefoged Michelsen, Sara: “Estudi de l’efecte
immunosupressor de l’àcid micofenòlic (MPA) sobre les cèl·lules dendrítiques”. INS El
Cairat (Esparreguera).
Palom Grau, Clara: “Biosorció plomes d’au nano-modificades capaces d’eliminar
arsènic i antimoni en aigües contaminades”. INS Mediterrània (El Masnou).
Lamas Jubinya, Cristina: “Nanotecnologia: el superhidrofisme”. INS Vescomptat de
Cabrera (Hostalric).
Àmbit de Ciències
1r premi
Casacuberta Puig, Sílvia: “Open problems with factorials”. Aula Escola Europea
(Barcelona).
2n premi
Masmartí Canet, Anna: “Navegant amb la física. Aplicació de la física a la vela”. INS de
Vilafant (Vilafant).
3r premi
Acedo Benedicto, Raquel: “Una mirada de prop als cosmètics”. INS El Palau (Sant
Andreu de la Barca).
Mencions honorífiques
García Romañach, Ana: “The physics of the violin: Does de violin’s body shape affect
its sound?”. INS Icària (Barcelona).
Busquets Conangla, Jordi: “L’oli essencial de mostassa com a conservant de les
botifarres”. Escola Diocesana de Navàs (Navàs).
Nebot Cabrera, Biel i Navarro Navarro, Toni: “Desxifrant el cub de Rubik”. INS Ausiàs
March (Barcelona).
Pech Alberich, Antoni i Ríos Smits, Enrique: “Com es poden millorar les probabilitats
de guanyar en un joc usant resultats de la física quàntica”. Institució cultural del CIC
(Barcelona).
Àmbit de Biociències i Ciències de la Salut
1r premi
Ramos Sala, Marc: “Anàlisi de la concentració i composició de les partícules
atmosfèriques a Barcelona”. INS Valldemossa (Barcelona).
2n premi
Trasserra i Vila, Laia i Xifra i Ventura, Clàudia: “MemBar”. Col·legi Maristes (Girona).
3r premi
Rodríguez Milan, Marina i Mullerach Bainac, Irene Li: “Per què a mi? Al·lèrgies”. INS
La Ferreria (Montcada i Reixac).
Mencions honorífiques
Sánchez Cabrero, Alfonso: “Explorant el gust amarg a través de la genètica i el cafè”.
INS Salvador Espriu (Salt).
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Parramon Codina, Roger: “Mytilus galloprovincialis i els efectes dels contaminants
marins”. Col·legi Maristes (Rubí).
Sangés Ametllé, Marina: “Els antisèptics naturals”. Escola Elisabeth (Salou).
Taberner i Pibernat, Roger: “Perquè a mi em piquen i a tu no? Relació entre el grup
sanguini i les picades de mosquit”. INS Vilablareix (Vilablareix).
Àmbit de Tecnologia
1r premi
Martínez Robert, Nil: “Vols de paper”. INS Serra de Miramar (Valls).
2n premi
Roig Ylla, Marina: “Internet of things”. La Miranda: The Global Quality School (Sant
Just Desvern).
3r premi
Sánchez Puig, Adrià i González Álvarez, Elliot: “Lead clothing: diseño de un wearable
Deportivo”. INS Mercè Rodoreda (L’Hospitalet de Llobregat).
Mencions honorífiques
Subirana Pérez, Adrià; O’Callaghan Alós, Oriol; i Cruañes González, Diego: “Disseny i
construcció d’un mirall intel·ligent”. INS Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del
Vallès).
Vilella Stub, Pau i Bringuas Mallol, Marc: “Disseny, construcció i automatització d’un
vehicle impulsat a partir d’una pila d’hidrogen”. INS Vilablareix (Vilablareix).
Platel Fanés, Clàudia i Guo Yang, Lihao: “Control d’una cadira de rodes per mitjà del
parpelleig”. Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès).
Grados Velasco, Azael Galo i Moreno Valor, Amador: “Construcció i millora d’una
fresadora CNC”. INS El Castell (Esparreguera). Tutor: Néstor Del Pozo Gutiérrez.
Àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials
1r premi
Bellet i Navarro, Xènia: “Urbanisme en femení: Barcelona-Chicago”. INS Joan Boscà
(Barcelona).
2n premi
Pocurull Masferrer, Aina: “Correlació entre llenguatge i memòria. Un estudi en infants”.
Escola Ginebró (Llinars del Vallès).
3r premi
Bersztein Celata, María Eugenia: “La casa de Bernarda Alba. Mujer y creación
dramàtica de los siglos XX y XXI”. INS Icària (Barcelona).
Mencions honorífiques
Soteras i Acosta, Sara: “Cuc d’oïda: com s’enganxa una cançó?”. Col·legi Maristes
Valldemia (Mataró).
Cahner Riba, Maria: “Inscripcions llatines a la comarca de l’Anoia”. INS Joan Mercader
(Igualada).
Casares Muñoz, Cristina: “La prostitució, un difícil debat obert”. INS Pallejà (Pallejà).
Tutora: Mª Rosa Coso López.

MEMÒRIA 2017-2018

14

Gonell Tomàs, Gerard: “Abans i després de la segregació”. INS de Tecnificació
(Amposta).

Àmbit d’Arts
1r premi
Almirante Castillo, Sofia: “Com es duu a terme el procés de creació d’una cançó i d’un
videoclip? Princesa: transformació audiovisual d’un poema”. INS Enric Borràs
(Badalona).
2n premi
Laguna Bastante, Helena: “Sapere Aude. Il·lustracions metafísiques”. INS Torre del
Palau (Terrassa).
3r premi
Xaubet Piferrer, Gemma: “Estudi de l’ús actual de la cambra fosca i creació d’un
projecte fotogràfic”. INS Jaume Almera (Vilassar de Dalt).
Mencions honorífiques
Toledo Vallès, Arnau: “UTOPIA”. Escola Daina Isard (Olesa de Montserrat).
Arriaza Bosch, Marta i López Torres, Paula: “Una teràpia en clau de Sol”. INS Can
Planas (Barberà del Vallès).
Enríquez Albuja, Maria Victoria; Romero Sàbat, Àfrica; Orriols Sala, Clàudia; i Arboleda
Gallo, Núria: “Te deix, amor, la mar com a penyora”. INS Ferran Casablancas
(Sabadell).
Gibert Badia, Júlia: “Procés creatiu de l’elaboració d’un quadre”. Escola Ginebró
(Llinars del Vallès).

B.2. Programa Argó: Estudi d’impacte del programa Argó: l’orientació per a la
ocupabilitat”
Coincidint l’any 2018 amb la quinzena edició del programa Argó, i atesa la seva
consolidació com a programa d’orientació als estudiants de batxillerat en el seu pas a
la Universitat, s’ha valorat com a moment idoni i necessari realitzar un estudi, amb el
patrocini del Consell Social (6.000 euros), per conèixer l’impacte de la iniciativa en els
estudiants que han participat en el programa, en els centres de secundària i en la
pròpia UAB i endegar noves línies de treball que permetin donar respostes dinàmiques
i eficaces a les noves demandes de la societat.
L’estudi enfoca la mirada en tres de les activitats que promou el programa: a partir del
seguiment de les matrícules gratuïtes atorgades com a premis a l’excel·lència dels
treballs de recerca de batxillerat; a partir dels seguiment dels estudiants que han
gaudit de les estades en els centres de recerca de la pròpia UAB; i a partir del
seguiment dels estudiants que han tingut assessoraments i suport en l’elaboració dels
treballs de recerca de batxillerat.
El fet de disposar de dades de les catorze convocatòries i de comptar amb centres
educatius i estudiants de diferents indrets de Catalunya, permet dibuixar un mapa que
ajudi a establir línies estratègiques de futur relacionades tant amb l’orientació per la
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transició de la Secundària a la Universitat com per aprofundir en la millora de
l’ocupabilitat dels estudiants de la UAB.
La realització de l’estudi s’ha iniciat el mes de novembre de 2017 i ha finalitzat el mes
de juliol de 2018. En el mes d’octubre de 2018 es comptarà amb l’informe de resultats
(les conclusions de l’estudi han estat avançades al Consell Social), que es lliurarà el
mes de novembre de 2018 i serà públic per a la seva consulta.
B.3. Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès
Occidental
El Consell Social, al mes de juliol de 2016, va acordar col·laborar en els projectes UniX
i Let’s go! per potenciar, reforçar i ampliar les accions que la Fundació Autònoma
Solidària (FAS) està realitzant en l’etapa de secundària i que tenen com a objectiu
comú la millora dels resultats acadèmics dels i les joves en les àrees de competències
bàsiques que han d’adquirir durant els seus estudis.
Les proves de competències bàsiques realitzades als instituts de secundària a tot
l’alumnat de 4t d’ESO mostren que els joves poden millorar en la seva motivació i
esforç en llengües (català, castellà i anglès) i en matemàtiques, però evidencien també
la necessitat d’apoderar els centres i els professionals docents amb nous recursos i
metodologies innovadores que els permetin facilitar als joves aquest camí.
A més de contribuir a la igualtat d’oportunitats i la motivació en l’accés a l’educació, un
dels reptes de UniX i Let’s go!, com a programes socioeducatius, és, precisament,
afavorir l’assoliment de les competències bàsiques. En aquest sentit, les iniciatives que
s’impulsen tenen una durada de quatre cursos acadèmics (des del 2016-2017 al 20192020), durant els quals es fa un seguiment detallat dels estudiants de la següent
manera: els estudiants de 1r i 2n d’ESO, en el cas del projecte UniX i des de 1r a 4rt
d'ESO, en el cas del projecte Let’s go!, amb l’objectiu de poder valorar la trajectòria del
grup i poder disposar de dades sobre aquesta evolució, de cara a les avaluacions
continuades i finals del projecte. L’objectiu és que les conclusions obtingudes amb
aquest projecte pilot es puguin extrapolar i/o implantar en d’altres instituts i municipis,
fent així possible que l’impacte i les bones pràctiques apreses es puguin fer extensives
al territori més proper de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb el desenvolupament dels projectes no només s’espera que els joves participants
millorin en el seu rendiment acadèmic; la metodologia proposada vol incidir a millorar
d’altres habilitats tals com la seva autonomia davant l’estudi, la capacitat d’anàlisi i de
resolució de problemes bàsics i complexos o la seva motivació i constància davant
l’assoliment dels continguts. En definitiva, el desenvolupament d’aquestes habilitats
permetrà als joves participants no només millorar en les matèries específiques entorn
les quals giren els projectes proposats (matemàtiques i llengua anglesa), sinó poder
aplicar aquestes noves capacitats assolides en les altres assignatures i, especialment,
en les instrumentals de llengua catalana i castellana. Així mateix, s’espera que puguin
aplicar les habilitats treballades en la seva vida quotidiana, com a recursos que han de
contribuir al seu desenvolupament personal de manera integral.
Per a la realització d’aquests projectes es compta, entre altres, amb la participació de
persones voluntàries de la comunitat universitària que han rebut una formació
específica, i amb la col·laboració de grups de recerca de la UAB amb l’objectiu
d’avaluar l’impacte de les accions i d’incentivar que els investigadors experts puguin
avançar en la creació de nous coneixements, fent ús acadèmic de les pràctiques dels
programes socioeducatius de la FAS. Aquesta coordinació afavoreix la incorporació de
millores i noves metodologies, derivades de les recomanacions de la recerca.
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Tant el projecte UniX com el Let’s go! disposen de trets comuns amb els valors
diferencials següents:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

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

Aquest curs 2017-2018 el projecte UniX, de suport a les competències matemàtiques i
a la competència d’aprendre a aprendre, ha beneficiat 98 estudiants en risc d’exclusió
de quatre instituts de Rubí (Vallès Occidental), amb 18 universitaris implicats.
D’altra banda, Let’s go!, de foment de les
competències en llengua anglesa, ha
dinamitzat 146 joves en risc d’exclusió
social dels dos instituts de Badia del
Vallès (Vallès Occidental) i hi han
participat 22 estudiants universitaris.
En el marc de l’acte d’exhibició de
treballs i lliurament de premis dels
anomenats Badia Motion Awuards, un
certament de curtmetratges rodats en
anglès fets pels estudiants del projecte
Let’s Go! en l’IES del Vallès, es van realitzar dues entrevistes, una a un estudiant
participant de segon d’ESO i una altra a tres voluntàries de la UAB en el programa.
El Ple del Consell Social va acordar destinar 48.000 euros per als projectes UniX i
Let’s go! durant el període 2016-2020, amb una aportació anual addicional de 8.000
euros en el període 2017-2020 condicionada a la disponibilitat pressupostària del
Consell Social. En el curs 2016-2017 la despesa executada ha estat de 20.000 euros i
la despesa realitzada en el període 2016-2018 és de 40.861,70 euros.
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B.3. Programa Campus Ítaca
El Consell Social ha col·laborat des de l’any 2004 per a la realització del Programa
Campus Ítaca, programa social de la UAB adreçat a estudiants que han acabat tercer
d’ESO, amb l’objectiu d’incentivar-los perquè continuïn la seva formació un cop
finalitzada l’etapa obligatòria.
En el curs 2015-2016, el Consell Social va mantenir i redirigir el finançament en el
programa Ítaca, col·laborant, com a projecte pilot, en les noves beques salari ÍtacaConsell Social UAB i Banco Santander per a alumnes de Màster Universitari de la UAB
que es matriculessin en el curs 2015-2016, en base a les sol·licituds presentades.
En el curs 2016-2017 el Consell Social i Equip de Govern van valora no donar
continuïtat al projecte pilot donat que en la convocatòria de beques del curs 2015-2016
es constata un baix índex de participació motivat per la prioritat que els estudiants
donen a la inserció laboral per davant de la possibilitat de cursar un màster universitari.
Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i organitzat per la UAB i
gestionat, a partir del curs 2014-2015, per la Fundació Autònoma Solidària (FAS), que
compta amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Quatre centenars d’alumnes de 79 instituts de 33 municipis de set comarques han
participat en l’edició d’Ítaca dels curs 2017-2018. Ho han fet dividits en dos torns: del
25 de juny al 3 de juliol, i del 5 al 13 de juliol de 2018. Gràcies a l’estada, els nois i
noies de quart d’ESO han tingut la oportunitat de conèixer de primera mà què és i com
funciona un campus universitari, i d’adquirir motivació i
referents que els poden esperonar a no abandonar el
món acadèmic, i, per tant, a matricular-se a batxillerat, la
porta d’entrada al món universitari.
L’objectiu és donar
Enguany, hi ha hagut novetats com l’activitat “Houston:
sortida a les
Tenim un problema!”, on hi ha intervingut el Departament
expectatives de
de Psicologia de la UAB; s’ha convidat als joves a
futur de joves
desenvolupar tots els passos d’una recerca, mitjançant
talents que,
l’activació de la motivació i l’emoció i els seus efectes
altrament, serien
psicofisiològics. Una altra activitat nova, vinculada a
inviables
l’economia, ha consistit en treballar amb els estudiants un
possible procés d’elaboració d’una idea de negoci basada
en tecnologies digitals. Finalment, també s’han trobat
un nou cas per resoldre, relatiu a la neurociència, les drogues i el seu efecte al cervell.
Des del 2004, l’activitat ha acollit més de 5.000 estudiants de l’àrea d’influència de
l’Autònoma; la gran majoria, procedents d’instituts de la comarca del Vallès Occidental.
Impulsat pel Consell Social des del seu naixement, el programa de la FAS té la
col·laboració de la Facultat de Ciències de l’Educació i el suport del Banc Santander i
dels ajuntaments que hi participen.
Com cada any, el Consell Social ha participat en els actes de cloenda i de lliurament
de premis dels diferents torns del programa, que el 2018 han tingut lloc els dies 3 i 13
de juliol, amb la representació, respectivament, del membre de l’òrgan col·legiat
senyor Mario García, i de la seva vicepresidenta, senyora Tania Nadal.
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Acte de cloenda del segon torn del Campus Ítaca el 13 de juliol de 2018

C) Comunitat campus
C.1. Beques Impuls del programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària
El Consell Social de la UAB ha col·laborat en el finançament i adjudicació de les
Beques Impuls del programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària (FAS)
corresponents a la convocatòria del curs 2017-2018 (aportació de 17.731,8 euros).
Aquest curs, aquests ajuts a estudiants amb discapacitat i en situació de dependència
han beneficiat set persones.
Les Beques Impuls tenen per objectiu facilitar que estudiants de la UAB en situació de
discapacitat puguin assistir a la universitat i completar els seus estudis superiors com a
pas previ a la seva inserció laboral com a professionals. Com a mesura per a assolir
aquest objectiu, la FAS convoca anualment les Beques Impuls, que finança el Consell
Social. Els estudiants beneficiaris poden rebre un ajut econòmic en concepte
d’assistència personal durant la jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, degut
a la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de
forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de transports específics des del seu
lloc de residència fins al centre docent.
En base al resolt per la Comissió Avaluadora de les Beques Impuls, reunida l’11 de
desembre de 2017, de la qual el Consell Social en forma part, el Consell ha liquidat
una aportació de 17.731,8 euros en concepte de les Beques de la convocatòria per al
curs 2017-2018. S’han adjudicat 7 beques (5 homes i 2 dones). El grau de discapacitat
reconegut en el certificat de les sol·licituds resoltes es situa entre el 75% i el 80%. Els
estudis als quals han estat matriculats els estudiants becats són els següents: grau en
Història, grau en Història de l’Art, grau en Psicologia, grau en Veterinària, grau en
Enginyeria Informàtica, grau en Bioinformàtica i grau en Estadística Aplicada.
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El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona va participar per primer cop
en el programa Impuls al 2007, inserit en el Programa PIUNE, col·laborant en la seva
creació i finançant les Beques Impuls des d’aquell moment. D’aquesta manera es té la
voluntat d’incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més
dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral.

C.2. Centre de recursos tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat
La Fundació Autònoma Solidària (FAS) gestiona el PIUNE, Servei d’Atenció a la
Discapacitat. Aquest servei treballa per garantir l’accés als estudis en igualtat de
condicions a les persones matriculades a la universitat que presenten algun tipus de
discapacitat.
Des del PIUNE, i amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació de les persones
amb discapacitat que duen a terme els seus estudis a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), es va iniciar al 2006 el projecte de creació del Centre de Recursos
Tecnològics. L’objectiu era donar resposta a la necessitat que presentava la universitat
d’oferir als seus estudiants amb discapacitat un recurs que facilités l’accés a les
Tecnologies de la Informació (TIC) per millorar l’accés a la informació i fomentar
l’autonomia dels estudiants dins el context acadèmic.
El centre va estar finançat en una primera fase pel Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo en el marc del Plan Avanza així com per l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS). El Consell Social de la UAB també va realitzar la seva
aportació en una segona fase del projecte, que va consistir en habilitar cabines
d’estudi adaptades en les biblioteques de la universitat.
Donat que el centre porta en funcionament des del 2006 i atenent a la importància de
les noves tecnologies de la informació per a la integració de l’alumnat amb necessitats
educatives al campus, en l’any 2017 es va considerar necessari renovar el centre de
recursos i avaluar els serveis que ofereix, amb l’objectiu de poder adequar els serveis i
recursos que es posen a disposició de professorat i estudiantat a les noves necessitats
i optimitzar les noves possibilitats i tecnologies disponibles actualment.
En el context exposat, el Consell Social va acordar finançar, d’una banda, la
contractació
del
servei
d’assessorament extern a la FAS
per a l’avaluació dels serveis i
recursos
que
s’ofereixen
actualment
a
la
comunitat
universitària des del Centre de
Recursos tecnològics i, d’altra
banda,
les
adquisicions
d’equipaments i programari per a
estudiants amb discapacitat, per a
la renovació dels que s’estaven
fent servir en el en el Centre de
recursos tecnològic i en les dues cabines adaptades a diferents tipus de discapacitat
en cadascuna de les biblioteques que ja disposaven d’aquests espais de treball.
Al curs 2016-2017, el suport del Consell Social va permetre al centre de recursos
tecnològics PIUNE, gestionat per la FAS, avaluar i millorar el servei que presta a
estudiants amb discapacitat, i, també millorar l’equipament de sis cabines adaptades a
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diversos tipus de discapacitat a les biblioteques de Comunicació, Ciències Socials i
Humanitats.
Pel que fa a la contractació del servei d’assessorament extern a la FAS per a
l’avaluació dels serveis i recursos que s’ofereixen actualment a la comunitat
universitària des del Centre de Recursos tecnològics, s’ha realitzat en el primer
semestre de l’any 2018. Contempla l’assessorament en relació als processos d’atenció
a l’estudiant i al professorat, així com la gestió del manteniment de les instal·lacions i
equips, assessorament dels diversos departaments de la Universitat i la coordinació
amb altres serveis i entitats externes (ONCE, UNIDISCAT, etc.).
En el curs 2017-2018 s’han liquidat 3.000 euros assignats per a l’assessorament i
avaluació dels recursos que s’ofereixen actualment a la comunitat universitària des del
Centre de Recursos tecnològics.

C.3. Suport al SAF-UAB
El Servei d’Activitat Física de la UAB (SAF-UAB) és el gestor de les instal·lacions
esportives de la universitat i qui hi organitza i promou la pràctica d’activitat física i la
seva missió és promoure la pràctica d’activitat física en totes les seves vessants per a
la formació integral de les persones. La promoció de la pràctica d’activitat física i de la
salut, així com la formació i la recerca en aquests àmbits, són els objectius principals
del
servei.

El president del Consell Social de la UAB, el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura,
el director del SAF-UAB i representants dels estudiants que participen en campionats de
competicions esportives.

El Consell Social dóna suport al SAF-UAB tant pel seu foment de valors de l’esport
com el treball en equip i l’esforç. També, per la seva tasca de dinamització de la
comunitat universitària i de projecció exterior de l’Autònoma mitjançant la participació
dels seus equips esportius en competicions nacionals i internacionals.
El 2018, el Consell Social de la UAB ha destinat 8.900 euros a patrocinar l’equipament
esportiu de 114 estudiants de la Universitat que participen en el Campionat d’Espanya
i en diversos campionats internacionals. El material renovat inclou samarretes,
pantalons, xandalls i bosses
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D) Comunitat alumni: ocupabilitat i treball en xarxa
D.1. Alumni UAB
El Consell Social dóna suport i impulsa Alumni UAB atesa la importància estratègica
d’una xarxa alumni per a la Universitat, que permeti
fidelitzar titulats i titulades i enfortir el seu sentit de
pertinença a la UAB; promoure i mantenir vincles vius i
permanents entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
els seus titulats; fomentar que els titulats contribueixin
El Consell Social
activament al desenvolupament i projecció social de la
fa una aposta
Universitat; millorar la projecció exterior de la UAB i
clara per a una
potenciar la “marca
xarxa
Alumni de la
UAB”; i promoure la
UAB
labor de l’antic alumnat
com a ambaixador de
la Universitat.
Als efectes exposats, l’any 2017, fruit de la voluntat
consensuada entre l’Equip de Govern de la UAB i
el Consell Social per potenciar les grans possibilitats que l’àmplia i diversa xarxa d’exalumnes de l’Autònoma pot aportar, tant als seus membres com a la mateixa comunitat
de la UAB, es valora com a estratègic potenciar diverses línies d’actuació relacionades
amb la formació contínua, ocupabilitat, xarxa de connexions i altres serveis i activitats,
incloses la comunicació Alumni i el fundraising de la UAB. En aquest context, s’acorda
definir una estratègia de reforçament i impuls del projecte Alumni que defineixi un
projecte clar i ambiciós i esdevingui el full de ruta a desenvolupar en els propers anys
(Pla Estratègia Alumni UAB 2020). El Consell Social de la UAB, juntament amb el
vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat, va participar en el desenvolupament del
projecte des de la fase de disseny i concreció del mateix, així com en les sessions de
treball i de conclusions.
Paralel·lament, amb l’objectiu de donar suport i col·laborar en l’impuls del projecte
Alumni de la UAB, el Consell Social ha executat una despesa de 39.500 euros per a
l’adquisició i desenvolupament d’una base de dades ordenada i una eina de
comunicació (CRM) que permeti desenvolupar l’estratègia de màrqueting d’acord amb
els objectius d’Alumni UAB. Aquesta base de dades ha de permetre conèixer el públic
objectiu de la Universitat i, donada la seva dimensió i heterogeneïtat, poder-lo
segmentar i, per tant, comunicar de forma eficient. Cal ressaltar que s’ha posat de
manifest la conveniència d’una actuació coordinada en el si de l’Autònoma donat que
l’eina CRM és un instrument de potencial interès en altres àmbits de la universitat,
comptant amb el projecte CRM d’Alumni UAB com a iniciativa pilot, fet que reforça la
importància, prioritat i estratègia del projecte dins la UAB. D’altra banda, en base a
l’estratègia definida d’Alumni UAB 2020, s’ha estat treballant per alinear el projecte
amb aquesta.
En el curs 2017-2018 s’ha procedit a la contractació de l’empresa externa de
consultoria per dur a terme el disseny i la implementació del CRM i ha estat iniciada la
fase 0 del projecte; s’ha dissenyat el circuit de les dades que nodriran el CRM; s’han
definit els processos i circuits de funcionament de l’equip Alumni UAB; s’ha aprovat
l’anàlisi i disseny tècnic i funcional del CRM Alumni; s’està treballant amb la
implementació del CRM Alumni i s’està elaborant la nova web Alumni i els formularis
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corresponents. La previsió és que el CRM estigui operatiu el mes de setembre de
2018.

D.2. Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB
El Consell Social dóna suport al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB per
la seva voluntat de contribuir a la inserció laboral dels seus alumnes i en la seva línia
de fomentar la cooperació entre l’Autònoma i el teixit empresarial.
El 2018, l’òrgan col·legiat de representació de la societat en la universitat ha destinat
1.000 euros al PUE en concepte dels guardons lliurats en el marc del primer premi,
segon premi i dos accèssits als millors treballs de fi de grau (TFG), que van ser lliurats
en l’acte de 9 de juliol de 2018 d’entrega de les Mencions PUE i les Beques Premi
Universitat-Empresa a la 28a promoció del Programa.

Acte de lliurament de Mencions PUE, 28a promoció.

El Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB és un programa de cooperació
educativa que incorpora pràctiques externes supervisades per tutors en empreses i
institucions per als estudiants dels graus en Administració i Direcció d’Empreses i en
Economia en els cursos tercer i quart. El seu objectiu és proporcionar a l'estudiant una
formació integral que combini els coneixements, teories i tècniques amb la seva
pràctica a empreses i institucions, a través d'un procés de formació conjunta a la
Universitat i a l'Empresa. Les pràctiques en empreses fora d'Espanya permeten,
addicionalment, una millora de la seva tercera llengua. El programa, així mateix,
ofereix a l'estudiant la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements rebuts a la
Universitat afavorint l'adquisició de competències que el preparin per l'exercici
professional, facilitant la seva inserció en el mercat de treball i fomentant la seva
capacitat d'emprenedor.
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El PUE es desenvolupa a l’empara dels Reials Decrets 592/2014, d’11 de juliol, i
1493/2011, de 24 d’octubre. El programa neix el curs 1989-1990 per tal de satisfer la
necessitat de combinar els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses i les
pràctiques en empreses i institucions.

E) Premis Anuals: Premi Universitat-Societat i Premi Universitat-Empresa
El Consell Social atorga el Premi Universitat-Societat i el Premi Universitat-Empresa,
que es concedeixen en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, a
persones de reconegut prestigi per la seva trajectòria social i empresarial,
respectivament, i la seva aportació a la societat, amb l’objectiu de fomentar la seva
aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat.
El 16 de novembre de 2017, en el marc de la Festa Anual de l'Associació d'Amics de la
UAB, el Consell Social va atorgar el Premi Universitat-Societat al senyor Bonaventura
Clotet, cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i
director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, i el Premi Universitat-Empresa a
les dones d’El Celler Can Roca: Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, i les
seves esposes Anna Payet, representant del restaurant a la Fundació Jordi Comas;
Encarna Tirado, directora de l’espai de banquets i càterings Espai Mas Marroch; i
Alejandra Rivas, responsable de la gelateria del grup, Rocambolesc.
El senyor Gabriel Masfurroll, president del Consell Social de la UAB, va presentar els
guardonats i lliurar els premis. El senyor Bonaventura Clotet va ser guardonat per
l’excel·lència i amplitud de la seva trajectòria com a metge expert en el camp de les
malalties infeccioses, en la qual combina amb èxit la docència universitària i la recerca
científica, sent un dels investigadors internacionals més reconeguts del VIH, i per
l’impuls de noves estratègies de finançament de la recerca, des d’activitats
filantròpiques fins a la creació de consorcis públics i privats.
Les dones d’El Celler Can Roca van ser premiades pel significat de la seva activitat
professional en el camp de la restauració i de l’hostaleria, en el marc dels valors del
treball, del compromís i de la passió, per la seva aportació al projecte dels germans
Roca, exemple d’excel·lència en la recerca científica i innovació catalana aplicades a
la gastronomia, i en reconeixement i exaltació de les silents figures femenines que
complementen i sostenen l’excepcionalitat de la iniciativa Roca.
El Consell Social ha aportat 2.000 euros a compte de les despeses per a la realització
de l’acte celebrat en l’any 2017 en el marc del qual s’han lliurat els premis del Consell
Social.

Lliurament del Premi Universitat-Societat i el Premi Universitat-Empresa 2017 en la Festa Anual de
l’Associació d’Amics de la UAB
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El Consell Social ha aportat 2.000 euros a compte de les despeses per a la realització
de l’acte celebrat en l’any 2017 en el marc del qual s’han lliurat els premis del Consell
Social.
Fruit de l’acte de realització dels premis, el Consell Social ha entrevistat a les dones
Roca (entrevista a les dones Roca) i al senyor Bonaventura Clotet (entrevista a B.
Clotet).

F) Pla estratègic de la UAB i del Consell Social
El Consell Social de la UAB, en el curs 2017-2018, ha col·laborat en el procés
d’elaboració del pla estratègic de la UAB i també ha planificat el seu calendari de
treball de cara a establir les actuacions estratègiques del Consell Social en el marc del
pla de la UAB així com la definició de la seva visió i missió.
En el curs esmentat s’ha dut a terme una primera fase de desenvolupament d’un
procés de reflexió estratègica amb una àmplia participació i implicació dels diferents
actors de la comunitat de la UAB per definir un visió ambiciosa a llarg termini de com
vol ser la UAB a un horitzó 2030 i per identificar uns programes clau que permetin
començar a avançar cap a la visió. El procés ha comptat amb la participació del
Consell Social en les diverses fases (entrevistes per identificar i definir el context,
workshops per abordar les tendències i reptes de futur i workshops temàtics per
abordar la visió 2030 i els programes clau per eix —docència; recerca; transferencia;
comunitat, pertinença i compromís; accessibilitat i sostenibilitat; i campus—. Fruit de la
tasca realitzada s’ha elaborat el document “La UAB del futur: visió per al 2030”, el qual
presenta una revisió de la Missió i Visió, així com tres reptes, quinze elements clau i 96
actuacions. A partir de l’esmentat document, s’ha iniciat una fase següent per
concretar les reflexions estratègiques i establir un pla d’implantació viable; prioritzar les
accions viables en el temps i amb l’assignació de recursos adient; establir una
estructura de coordinació i impuls de la implantació; i implantar l’estratègia expressada
al document “La UAB del futur: visió per al 2030”. Està previst que en el primer mes del
segon quadrimestre de l’any 2018 finalitzi aquesta segona fase així com la definició de
la missió i visió del Consell Social.
El total de recursos pressupostats pel Consell Social per a les tasques exposades en
el curs 2017-2018 és de 25.269 euros, dels quals han estat executats 10.769 euros.

G) Actes 50è aniversari de la UAB
El 6 de juny de 1968 es
promulga el decret de creació de
la Universitat Autònoma de
Barcelona i un mes després es
creen les primeres quatre
facultats:
Lletres,
Medicina,
Ciències
i
Ciències
Econòmiques. L’activitat docent
de la UAB s’inicia l’octubre del
mateix any 1968 a dos dels
nous centres: la Facultat de
Filosofia i Lletres, que s’instal·la
al Monestir de Sant Cugat del Vallès, i la Facultat de Medicina, que s’estableix a
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l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el qual recupera la condició d’hospital
universitari i esdevé el primer centre de formació clínica de la UAB. En el curs
acadèmic 2018-2019 la UAB compleix mig segle d’existència i la inauguració del curs
2017-2018 al Monestir de Sant Cugat del Vallès és el punt de sortida per a les
diferents activitats i iniciatives commemoratives del seu aniversari que tenen, com a
acte central, el 6 de juny de 2018 amb un seguit d’activitats al llarg del dia —
conferències, la presentació del llibre commemoratiu del 50è aniversari de l’Autònoma
i un debat entre la rectora de la UAB i el rector de la UAM—, que van culminar amb un
sopar de celebració d’aniversari.
El Consell Social de la UAB ha participat en diferents actuacions i activitats realitzades
en el curs 2017-2018 en el marc de celebració del 50è aniversari de la UAB i està
present en el llibre commemoratiu l’Audàcia del Coneixement —en el pròleg escrit pel
president del Consell Social—. Així mateix, ha organitzat, el 5 de juliol, la taula rodona
“Un món convuls. On ens porta?”, temàtica que es va abordar des de cinc eixos:
ciutadania, innovació, emprenedoria, emocions i canvi social, tractats, respectivament,
per Ramin Jahanbegloo, Alfons Cornella, Carlota Pi, Rafael Bisquerra i Sara Moreno.
L’acte va ser presentat i moderat per la periodista Mariola Dinarès, la benvinguda a
l’acte va ser a càrrec del president del Consell Social, Gabriel Masfurroll, i la cloenda a
càrrec de la rectora, Margarita Arboix.

D’esquerra a dreta: Sara Moreno, Carlota Pi, Ramin Jahanbegloo, Mariona Dinarès, Margarita Arboix,
Rafael Bisquerra i Gabriel Masfurroll

La intervenció de Jahanbegloo, director del Mahatma Gandhi Center for Peace (Jindal
Global Univesity , Delhi, India), va tractar, en l’eix de la ciutadania, sobre How to
democratize democracies?; Alfons Cornella, fundador i president de l’Institute of Next,
va abordar l’eix de la innovació amb la xerrada Educar humans en un món de
màquines intel·ligents; la cofundadora i presidenta executiva d’Holaluz, Carlota Pi, amb
la intervenció Emprendre des dels valors, va donar la seva perspectiva des de l’eix de
l’emprenedoria; Rafael Bisquerra, director del Postgrau en Educació Emocional i
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Benestar de la UB, va abordar La importància de les emocions en la gestió de
conflictes dins de l’eix de les emocions; i Sara Moreno, professora de Sociologia de la
UAB i vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, va tractar l’eix del canvi social
amb la intervenció Velles i noves formes de desigualtat social. Amb posterioritat a les
intervencions, va tenir lloc un debat entre les persones ponents i posteriorment amb
els assistents. Es pot consultar la gravació completa de l’acte al vídeo taula rodona Un
món convuls. On ens porta?.

Taula rodona “Un món convuls. On ens porta?”

També en el marc del 50è aniversari, el Consell Social ha col·laborat en d’altres
iniciatives dutes a terme des de l’Escola de Postgrau UAB en el mes de juny i juliol de
2018 vinculades amb ponències en les que ha participat Ramin Jahanbegloo, ponent
facilitat pel Consell Social.

VI. Àmbit de funcionament del Consell Social
A) Canvis en la composició del Consell Social
En el curs acadèmic 2017-2018 han tingut lloc els canvis següents en la composició
del Consell Social:
Representació
18/12/2017

Representant
de les
Organitzacions
Sindicals

Nomenament
Maria Isabel Ayné
Domingo

Renúncia

Acord

Juan
Manuel
Tapia
Rubio

Nomenament
de la
organització
sindical (article
82.1.d de la
LUC) *

* LUC: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
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El senyor Juan Manuel Tapia presenta la seva renúncia com a representant de les
organitzacions sindicals amb data 5 de desembre de 2017 i la senyora Maria Isabel
Ayné Domingo és nomenada per la organització sindical amb data 18 de desembre de
2017.

B) Nomenaments i cessaments acordats pel Ple del Consell Social
En el curs acadèmic 2017-2018, el Ple del Consell Social no ha acordat cap
nomenament ni cessament de càrrecs del Consell Social.

C) Composició del Consell Social
La composició del Consell Social de la UAB a 31 de juliol de 2018 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 i de
la Comissió Societat-Universitat
▹ Mario García Sánchez-Puerta
Persones nomenades pel Parlament de Catalunya
▹ Moisés Amoròs Perich, president de la Comissió Acadèmica
▹ Tirso Gracia Serrano
Persona escollida pels ens locals
▹ Pendent de nomenament
Persona en representació d’un antic alumne o alumna
▹ Mariona Serra Pagès, presidenta de la Comissió Universitat-Empresa
Persona escollida per les organitzacions empresarials
▹ Daniel Furlan Silvestri
Persona escollida per les organitzacions sindicals
▹ Maria Isabel Ayné Domingo
▶

Membres nats
▹
▹
▹

▶

Margarita Arboix Arzo, rectora
Cristina Riba Trepat, secretària general
Jaume Tintoré Balasch, gerent

Representants del Consell de Govern
En representació del personal acadèmic
▹ Xavier Verge Mestre
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En representació del personal d’administració i serveis
▹ Juan Montesinos Andrade
En representació dels estudiants
▹ Laura Gisbert López
▶

Convidats al Ple
▹ Ramon Alberich Ferrer, en representació de les organitzacions empresarials
▹ Alejandro José de Llano Salvador, en representació de les organitzacions
sindicals
▹ Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus
▹ Francesc Cayuela Solano, 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 2018 és
la següent:
▶ Comissió Econòmica
Presidenta
▹ Tania Nadal Vicens, membre del Ple en representació del Govern de la
Generalitat de Catalunya
Vocals
▹ Juan Montesinos Andrade, membre del Ple representant del PAS
▹ Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus
▹ Jaume Tintoré Balasch, gerent
Convidat
▹ Ramon Alberich Ferrer, convidat al Ple en representació de les organitzacions
empresarials
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
▶ Comissió Acadèmica
President
▹ Moisés Amorós Perich, membre del Ple en representació del Parlament de
Catalunya
Vocals
▹ Josep Ros Badosa, vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
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▹ Maria Valdés Gázquez, delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i
de Qualitat
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
▶ Comissió Societat-Universitat
Presidència
▹ Tania Nadal Vicens, membre del Ple en representació del Govern de la
Generalitat de Catalunya
Vocals
▹ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions
empresarials
▹ Sara Moreno Colom, vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat
▹ Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
Convidat
▹ Alejandro José de Llano Salvador, convidat al Ple en representació de les
organitzacions sindicals
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
▶ Comissió Universitat-Empresa
Presidenta
▹ Mariona Serra Pagès, membre del Ple en representació dels antics alumnes de
la UAB
Vocals
▹ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions
empresarials
▹ Mario García Sánchez-Puerta, membre del Ple en representació del Govern de
la Generalitat de Catalunya
▹ Tirso Gracia Serrano, membre del Ple en representació del Parlament de
Catalunya
▹ Javier Lafuente Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
▹ Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
▹ Xavier Verge Mestre, membre del Ple en representació del personal acadèmic de
la UAB
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
▶ Comissió Permanent
President
▹ Gabriel Masfurroll Lacambra, president del Consell Social
Vocals
▹ Tania Nadal Ferrer, vicepresidenta del Consell Social
▹ Margarita Arboix Arzo, rectora de la UAB
Secretària Executiva
▹ Sònia Hernández Tejada
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E) Presència del Consell Social en entitats, organismes i òrgans
El Consell Social participa en les reunions dels òrgans de govern de les entitats
dependents de la UAB i de les institucions, organismes i òrgans que es detallen a
continuació (representacions a 31 de juliol de 2017):
▶ Gabriel Masfurroll Lacambra
▹ Consell de Govern de la UAB
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
▹ Fundació Privada Parc de Recerca UAB
▹ Fundació Alumni de la UAB
▹ Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
▹ Junta del CIC
▹ Consell de Direcció de AQU Catalunya
▹ Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
▹ Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
▹ Associació Conferència dels Consells Socials de les Universitats Públiques
Espanyoles
▶ Ramon Alberich Ferrer
▹ Vila Universitària, SL
▹ Hotel Campus, SL
▹ Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
▹ Comissió de Persones Usuàries del Servei d’Ocupabilitat de la UAB
▶ Moisés Amorós
▹ Conferència General del CIC
▶ Mario García Sánchez-Puerta
▹ Fundació Alumni de la UAB
▶ Mariona Serra Pagès
▹ Consell de Govern de la UAB
▶ Daniel Furlan
▹ Fundació Autònoma Solidària
▹ Comitè de Responsabilitat Social de la UAB
▶ Sònia Hernández
▹ Meses de contractació pública de la UAB
▹ Comissió ad hoc per a la creació d’empreses de base tecnològica de la UAB
▹ Comissió d’Espais de la UAB
▹ Comissió de Selecció de les sol·licituds de la Convocatòria del Programa
Finestreta de la UAB
▶ Juan Antonio Módenes
▹ Consell de l’Habitatge Social de Barcelona
▶ Tania Nadal Vicens
▹ Consell de Govern de la UAB
▹ Fundació Alumni de la UAB
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F) Liquidació del pressupost del Consell Social de l’any 2016
La liquidació del pressupost del Consell Social per a l’any 2017 s’aprova en el Ple de
27 de juny de 2018 i és el següent:

CONSELL SOCIAL DE LA UAB
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'ANY 2017 (resum)
INGRESSOS

IMPORT (€)

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )

414.435

CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS (romanent específic)

98.890

TOTAL INGRESSOS

513.325

DESPESES

IMPORT (€)

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL

167.291

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

112.669

Despeses generals

24.190

Despeses de funcionament

3.202

Despeses corrents de representació

49.580

Despeses per estudis tècnics (auditories i altres estudis)

35.696

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

164.905

Accions Societat-Universitat i Universitat-Empresa

139.863

Comunicació Consell Social

16.042
9.000,00

Despeses per quotes en associacions (ACUP i Conf. Consells Socials
Espanyols)
CAPÍTOL VI. INVERSIONS MATERIALS

1.888

Mobiliari

1.888

TOTAL DESPESES

Liquidació d'ingressos 2017
Cap.IV. Transf. Corrents (Subvenció
Anual)
Cap.VII. Actius financers (romanent
específic)

446.753

Liquidació despeses 2017
Cap. I. Despeses de personal
Cap. II. Desp. béns corrents i serveis
Cap IV.Transf. corrents
Cap. VI. Inversions materials

19%

0,4%
81%

37%

37,4%
25,2%

Despeses liquidades al 2017: 446.753 €
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Es destaquen els aspectes següents:
▶ El pressupost liquidat d’ingressos és d’import 513.324,54 euros, que incorpora la
modificació de crèdit segons acord PLE 34/2017, de 12 de juny, d’import
98.889,51 euros. La desviació a l’alça del 1,41% liquidat respecte el pressupostat
es deu, bàsicament, a la part imputable a la paga extra de l’any 2012 satisfeta en
l’exercici, a l’increment retributiu de l’1% dels anys 2016 i 2017 que es satisfà en
l’any 2017 i l’ajustament positiu de l’ingrés de subvenció anual imputable en l’any
2016 que comptablement es reflecteix en el pressupost de l’any 2017.
▶ El pressupost liquidat de despeses és d’import 446.752,51 euros i incorpora la
modificació de crèdit d’import 12.769 euros aprovada en l’acord 81/2017, de 30 de
novembre, pres pel Ple del Consell Social. Aquesta modificació no té efectes
sobre l’import total pressupostat i suposa una reclassificació de recursos
disponibles del capítol 2 (despeses corrents) a accions del capítol 4 de
transferències corrents (col·laboració en l’elaboració del pla estratègic de la UAB i
aportació a compte de les despeses de realització de la Festa Anual de
l’Associació d’Amics de l’any 2017). El pressupost liquidat també recull les
modificacions de crèdit acordades en el Ple de 12 de juny (acord PLE 34/2017) i
de 20 de desembre (acord PLE 88/2017), fruit de romanents incorporats de l’any
anterior i el canvi d’assignació conceptual d’un projecte del capítol IV.
▶ L’import liquidat de les despeses de personal (capítol 1) és major en un 1,32% al
pressupostat per a l’any 2017, bàsicament, com a conseqüència de l’increment
retributiu de l’1% del personal dels anys 2016 i 2017 i la part de la paga extra 2012
liquidada en el 2017, tot i que l’efecte d’aquesta major despesa queda parcialment
compensat per una import pressupostat superior al liquidat una vegada
descomptat l’efecte dels dos conceptes esmentats.
▶ Les despeses generals de l’any 2017 repercutides per la UAB es desvien a la
baixa en un 4,06% respecte el pressupostat com a resultat de l’acompliment de
les despeses previstes i l’estalvi en les despeses en concepte d’electricitat i gas.
▶ Les despeses de funcionament de la Secretaria Tècnica es redueixen un 28,84%
respecte el pressupostat, com a conseqüència de les mesures de contenció
de la despesa aplicades en l’exercici.. Aquestes despeses inclouen conceptes
com són el material d’oficina, servei telefònic, transports i missatgeria i edicions i
publicacions.
▶ Les despeses corrents de representació disminueixen un 7,44%, del qual un
6,30% és imputable a les despeses per trasllats i indemnitzacions per raó de
servei als consellers, bàsicament fruit d’un nombre d’assistents a les reunions
inferior respecte el pressupostat, que és de màxims, i perquè queda recollida una
renúncia de percepció d’indemnització per raó de serveis en l’any 2017.
▶ Les despeses per estudis tècnics són en concepte del honoraris per a la
realització de l’auditoria dels comptes anuals de la UAB i l’elaboració dels comptes
anuals agregats de la Universitat, i es mantenen en línia del pressupostat.
▶ Les actuacions de l’àmbit Universitat-Societat s’han executat segons el previst,
excepte pel que fa les Beques Impuls corresponents als curs 2017-2018 per a
estudiants amb necessitats especials del Programa PIUNE de la Fundació
Autònoma Solidària (FAS), donat, principalment, perquè el nombre d’estudiants
sol·licitants de la beca per al curs 2017-2018 ha estat menor que en els cursos
anteriors. També en el marc dels projectes amb la FAS, s’ha executat la despesa
imputable a l’any 2017 del projecte “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc
d’exclusió social al Vallès Occidental”, a realitzar en el període 2016-2020 amb
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recursos compromesos per a aquest període. D’altra banda, el projecte “UABEmprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” s’executa en un 81%, restant els
2.912,07 euros restants pendents d’executar en l’any 2018 en concepte de les
despeses de realització de la tercera píndola formativa en generació d’idees i de
comunicació del Minor en Emprenedoria i Innovació Social. En el cas de la tercera
edició de les píndoles formatives, prevista realitzar el mes de desembre de 2017,
s’ha hagut de diferir a principis de 2018 donat que es comptava amb la
participació d’estudiants d’UAB-Emprèn que per calendari d’exàmens no els ha
estat possible estar disponibles en el mes de desembre. Quan a la comunicació
del Minor en Emprenedoria i Innovació Social, aquesta es podrà realitzar una
vegada aprovada la creació d’aquest estudi per part dels òrgans de govern de la
UAB en l’any 2018.
En relació a les actuacions de l’àmbit Universitat-Empresa, aquestes s’han
executat segons el previst, excepte pel que fa al projecte “UAB- Business Hub”.
En l’acord PLE 84/2016 es va acordar col·laborar en l’esmentat projecte, amb la
denominació que finalment es determinés, amb una aportació de 22.335 euros. El
projecte pren el nom de Smart Money, s’executen 6.050 euros en concepte de de
despeses de consultoria en el projecte, finalment no es duen a terme els 1.285
euros previstos d’esdeveniments de networking, per allargar-se el calendari de
realització del projecte a l’any 2018, i resten disponibles 15.000 euros que, en
virtut de l’acord PLE 71/2017 de 2 de novembre, s’assignen al projecte Hub b30,
dels quals s’executen 1.694 euros en l’any 2017 en concepte del disseny i
elaboració del web del projecte, restant aplicar els 13.306 euros restants en el
2018.
Els projectes duts a terme en l’any 2017 han estat els següents:
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹

Premis Argó (9.000 euros).
Programa PIUNE de la FAS - Beques a estudiants amb necessitats
especials (15.531,80 euros).
Projecte Centre de recursos tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció a la
Discapacitat (3.000 euros).
Projecte Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès
Occidental – UniX i Let’s Go! (20.000 euros).
Projecte UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB (12.87,93 euros).
Projecte competicions esportives Xarxa Yerun (1.000 euros).
Projecte Estratègia Alumni 2020 (15.730 euros).
Projecte Alumni UAB-CRM (39.500 euros).
Projecte Pla Estratègic de la UAB (10.769 euros).
Projecte Imagine Express (3.500 euros).
Projecte UAB Business Hub (7.744 euros).
Acte Premis del Consell Social – Associació d’Amics de la UAB (2.000
euros).

▶ Les despeses de comunicació es liquiden per sota del pressupostat donat que la
contractació per desenvolupar el projecte per al disseny de les accions i iniciatives
orientades a la potenciació i projecció de la comunicació interna i externa del
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, prevista per al mes de
gener de 2017, es duu a terme en el mes de març.
▶ Les despeses per quotes en associacions són en concepte de la participació del
Consell Social com a soci membre de l’Associació Catalana d’Universitats
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Públiques (ACUP) i la Conferència de Consells Socials de les Universitats
Públiques Espanyoles.
▶ El pressupost de l’exercici 2017 del Consell Social es liquida amb un romanent
positiu de l’exercici de 66.572,03 euros. D’aquest import, 6.984,28 euros resten
assignats al pressupost general de la UAB de l’any 2017 i 59.587,75 euros han
estat incorporats en el pressupost de l’exercici 2018, d’acord amb la distribució
següent: 2.912,07 euros per al projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i
Ètica UAB”; 13.306 euros per al projecte Hub b30; 14.500 euros per a la
elaboració del pla estratègic del Consell Social de la UAB; 210,17 euros en
concepte l’increment de l’1% aplicat en el 2017 en les despeses de nòmina del
tècnic de comunicació del Consell Social del període març-desembre de 2017; i
28.659,51 euros per al projecte de la Fundació Autònoma Solidària “Suport a l’èxit
escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”.

G) Pressupost del Consell Social de l’any 2018
En el Ple de 23 de maig de 2018 s’aprova el pressupost del Consell Social
corresponent a l’any 2018 (acord PLE 18/2018), i en els plenaris de 27 de juny de
2018 (acord PLE 33/2018) i de 19 de juliol de 2018 (Acord PLE 49/2018) s’acorden les
modificacions de crèdit d’aquest pressupost. El resum del pressupost del Consell
Social de la UAB per a l’any 2018 que es detalla a continuació recull els tres acords del
Ple.

CONSELL SOCIAL DE LA UAB
PRESSUPOST PER A L'ANY 2018 (resum)
INGRESSOS
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvenció anual )
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS (romanent específic)

TOTAL INGRESSOS
DESPESES

IMPORT (€)
413.053
59.588

472.640
IMPORT (€)

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL

169.492

CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

126.422

Despeses generals
Despeses de funcionament

25.213
4.200

Despeses corrents de representació

59.321

Despeses per estudis tècnics (auditories i altres estudis)

37.687

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Accions Societat-Universitat i Universitat-Empresa
Comunicació Consell Social
Despeses per quotes en associacions (ACUP i Conf. Consells Socials
Espanyols)
CAPÍTOL VI. INVERSIONS MATERIALS

175.918
145.293
21.626
9.000

808,90

Equips informàtics

700

Mobiliari

109

TOTAL DESPESES

472.640
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Pressupost despeses 2018
Cap. I. Despeses de personal

Cap.IV. Transf. Corrents (Subvenció
Anual)
Cap.VII. Actius financers (romanent
específic)
13%

87%

Cap. II. Desp. béns corrents i serveis
Cap IV.Transf. Corrents
Cap. VI. Inv. Materials
[PERCE
NTATG
E]
37%

36%
27%

Total pressupost Ingressos 2018: 472.640 €

Total pressupost Despeses 2018: 472.640 €

Es destaquen els aspectes següents:
▶ La subvenció anual recull l’import de la subvenció de l’any 2016 i inclou, seguint les
indicacions de l’Àrea d’Economia i Finances de la UAB, l’increment retributiu de l’1%
dels anys 2016 i 2017. La variació de l’ingrés respecte el de l’any 2017 en concepte de
la subvenció anual ve donada per ambdós increments retributius. Així mateix, d’acord
amb les indicacions rebudes de la unitat corresponent de la Universitat, la subvenció
no inclou la part proporcional de la paga extraordinària de l’any 2012 a satisfer en
aquest exercici, ni l’increment retributiu de l’any 2018, ni cap concepte derivat de
despeses sobrevingudes de sentències aplicables al capítol 1.z
▶ L’import del romanent específic s’incorpora en el pressupost del Consell Social de
l’any 2018 d’acord amb el resolt favorablement per la Comissió d’Economia i
Organització delegada del Consell de Govern, en concepte, principalment, de
projectes iniciats en l’any 2017 que han de finalitzar en el 2018 i que són els següents:
projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” (2.912,07 euros), projecte
Hub b30 (13.306 euros), projecte “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió
social al Vallès occidental” (28.659,51 euros) i 210,17 euros en concepte l’increment
de l’1% aplicat en el 2017 en les despeses de nòmina del tècnic de comunicació del
Consell Social en el període març-desembre de 2017, que han estat confirmades el
mes de gener de 2018. Addicionalment, el capítol 8 inclou el projecte “Pla Estratègic:
Consell Social i UAB” (14.500 euros).
▶ L’import de les despeses pressupostades de personal s’han consignat en base a les
previsions confirmades per la UAB que, seguint les indicacions de l’Àrea d’Economia i
Finances de la UAB, inclou l’increment retributiu de l’1% dels anys 2016 i 2017 i no
inclou l’increment retributiu de l’1% de l’any 2018, ni la part corresponent a la paga
extraordinària de 2012, ni cap concepte derivat de despeses sobrevingudes de
sentències aplicables al capítol 1.
▶ Es preveu que les despeses generals repercutides per la UAB es mantinguin en la
línia de les de l’any 2017.
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▶ Es continua amb la política de contenció de les despeses de funcionament de la
Secretaria Tècnica del Consell Social, les quals es redueixen en un 6,67% en el 2018.
En el període 2008-2018 s’haurà assolit una reducció acumulada del 79%, el que
limita possibilitats d’estalvis majors en el futur.
▶ El nombre de reunions del Consell Social es mantenen en la línia de les previstes l’any
anterior aplicant-ne els mateixos criteris, i recullen l’actualització de la percepció
d’indemnitzacions per raó de servei confirmades per a l’any 2018, així com la previsió
de més percepcions per noves incorporacions. L’import unitari de la indemnització
per raó de servei es manté constant respecte l’any 2015 i recull la reducció
acumulada del 25% aplicada en els darrers anys.
▶ Les despeses per estudis tècnics recullen les despeses en concepte de l’auditoria
econòmica dels comptes anuals de la UAB, que s’han ajustat d’acord amb l’import
contractat per al servei d’auditoria de la universitat per aquest exercici; les despeses
per a la elaboració dels comptes anuals agregats de la UAB; i les despeses per a
accions concretes de comunicació del Consell Social.
▶ Pel que fa a les despeses en concepte de les accions dels àmbits societatuniversitat i universitat-empresa, s’han pressupostat els projectes següents:
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹

Projecte UAB Emprèn, Emprenedoria social i ètica UAB (2.912,07 euros).
Premis Argó (9.000 euros).
Programa Argó: Estudi d’orientació per a la ocupabilitat (6.000 euros).
Programa PIUNE de la FAS: Beques a estudiants amb necessitats
especials (15.000 euros).
Projecte per a l’equipament esportiu d’estudiants de la UAB que participen
en competicions esportives (8.980 euros).
Projecte “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès
Occidental” (36.659,51 euros).
Projecte Imagine Express (4.235 euros).
Projecte Hub b30 (32.706 euros).
Projecte Smart Money (2.200 euros).
Pla estratègic: Consell Social i UAB (14.500 euros).
Acte de lliurament dels premis del Consell Social (7.100 euros).
Taula rodona en el marc del 50è aniversari de la UAB (5.000 euros).
Premis del Programa Universitat-Empresa de la UAB (1.000 euros).

▶ Les despeses de comunicació del Consell Social són en concepte del projecte de
potenciació i projecció de la comunicació interna i externa del Consell Social..
▶ Les quotes anuals a l’Associació Conferència de Consells Socials Espanyols i a
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), de la qual en formen part
els presidents dels Consells Socials i els rectors de les universitats públiques
catalanes, es mantenen constants respecte l’exercici anterior.
▶ Les despeses d’inversions materials contemplen la previsió de renovar
equipaments i l’adquisició d’un material de comunicació.
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H) Reunions realitzades i acords presos pel Consell Social en el curs
acadèmic 2016-2017
En el curs acadèmic 2017-2018, el Consell
Social ha estat funcionant amb les reunions
de la Comissió Econòmica, la Comissió
Acadèmica, la Comissió Societat-Universitat,
la Comissió Universitat-Empresa i amb
sessions plenàries. El nombre de reunions
realitzades i d’acords presos ha estat el
següent:
Òrgan
Comissió Econòmica
Comissió Acadèmica
Comissió Societat-Universitat
Comissió Universitat-Empresa
Plenari
Total

▶

Nombre de reunions
10
6
3
5
7
31

Nombre d’acords
presos
131
37
9
8
98
283

En tot el període s’han pres un total de 283 acords, alguns de més
transcendència, com ara:
1. El pressupost de la UAB per a l’any 2018.
2. Els criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018.
3. Els criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a
l’aprovació del pressupost UAB 2018
4. 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 2017.
5. El balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2016 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la
Fundació Hospital Clínic Veterinari, la Fundació Alumni UAB, la Fundació
Autònoma Solidària, la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, la
Fundació Salut i Envelliment, la Fundació Wassu, UAB-Firms, SL, i la
Fundació Empresa i Ciència.
6. Les transferències de pressupost de la UAB entre diversos capítols
d’operacions corrents i d’operacions de capital, corresponents al segon
semestre de 2017 i el primer semestre de 2018.
7. La proposta d’operacions d’endeutament a curt termini per part de la
UAB per a l’autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya.
8. Les despeses pluriennals per a la contractació d’obres, serveis i
subministraments, per un import superior a 200.000 euros.
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9. La modificació de simplificació del procediment d’aprovació de
despeses pluriennals.
10. La cessió d’ús d’espais i béns mobles de la Universitat.
11. La planificació de les auditories internes de la UAB per a l'any 2018.
12. La cessió de titularitat de patents i de software i la ratificació i/o
autorització de contractes de llicència de patents.
13. La participació de la UAB en empreses de base tecnològica.
14. La participació de la UAB en l’Institut d’Economia de Barcelona i en
l’Associació Conferència Nacional de Degans de Teràpia Ocupacional.
15. La modificació dels estatuts de consorcis en les que la UAB hi participa.
16. La dissolució i liquidació de la Fundació Privada Gespa i la liquidació de
la societat Wabbit Solutions SL.
17. L’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària, AIE, i de Vila
Universitària, SL.
18. 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 2018-2019.
19. Els preus dels diferents serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
20. Els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca,
docència i gestió del personal docent i investigador.
21. La creació de títols de grau.
22. La creació del títol propi en Estudis de Gènere.
23. La creació i extinció de títols de màsters universitaris.
24. La creació de títols de doctorat.
25. La creació de títols de màster i diplomes de postgrau propis.
26. La modificació de denominació de màsters universitaris.
27. La resolució de les sol·licituds de permanència presentades pels
estudiants.
28. La creació del Centre d’Història de la Ciència com a institut de recerca
propi.
29. La desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Turisme i
Direcció Hotelera.
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30. Les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a la
qualitat docent universitària de l’any 2018. Una en la modalitat individual,
presentada per l’Escola d’Enginyeria de la UAB, i tres en la modalitat
col·lectiva, presentades respectivament per la Facultat de Filosofia i Lletres,
la Facultat de Veterinària i la Facultat de Psicologia.
31. El repartiment de les beques de col·laboració amb departaments
convocades per al curs 2018-2019 pel Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, així com els criteris aplicats per al repartiment i la reassignació en
cas de vacants.
32. Els criteris per a l’execució de la sentència 865/2016 del Tribunal
Suprem, en relació a la millora regulada a l’article 53 del VI Conveni
Col·lectiu del PAS.
33. Els candidats al Premi Universitat-Societat, el Premi UniversitatEmpresa i el Premi Alumni UAB de l’any 2018 que atorga el Consell
Social.
34. El pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona per a l'exercici de 2018 i les seves modificacions de crèdit
posteriors.
35. La liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2017.
36. La modificació del reglament d’organització i funcionament del Consell
Social de la UAB.
37. Les actuacions dels àmbits Universitat-Societat i Universitat-Empresa del
Consell Social corresponents a l’any 2018.

▶

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. Els projectes de l’àmbit Societat-Universitat en els que col·labora el
Consell Social, per al seu seguiment.
2. Els projectes de l’àmbit Universitat-Empresa en els que col·labora el
Consell Social, per al seu seguiment.
3. El seguiment mensual de l’execució del pressupost de la UAB
corresponent a l’any 2017 i a l’any 2018.
4. Els contractes i pròrrogues pluriennals corresponents al segon semestre
de 2017 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros.
5. L’estat d’execució del Pla d’Inversions de la UAB a 31 de desembre de
2017.
6. El protocol de la UAB per la gestió de les compres menors segons la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic.
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7. Les condicions financeres a curt termini contractades amb el BBVA per
un import d’1,4 milions d’euros, amb la Caixa d’Enginyers per un import d’1
milió d’euros i amb el Banco Santander per un import 20,5 milions d’euros
(4 milions d’euros amb venciment a 31 d’octubre de 2018).
8. Els terminis mitjans de pagament a proveïdors de la UAB i el cash-flow.
9. L’informe dels comptes anuals agregats de la UAB corresponent a
l’exercici 2016.
10. La Carta de Recomanacions corresponent a l’exercici 2016 elaborada per
l’empresa d’auditoria externa.
11. Les conclusions de les auditories internes realitzades per la UAB en
l’any 2017.
12. Els contractes formalitzats en l’any 2017 i en el primer trimestre de 2018
fruit dels concursos públics de contractació.
13. Els convenis subscrits per la UAB en l’any 2017.
14. Les baixes d‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2017 per
un import inferior a 1.500 euros.
15. L’inventari d’entitats participades per la UAB.
16. Les empreses de base tecnològica participades per UAB-Firms, SL,
entitat instrumental de la UAB.
17. El Pla d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2018.
18. Els MOOC de la UAB en el marc de d’una estratègia internacional.
19. La matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs
2017-2018 i la relació d’estudis de màster universitari desprogramats
de la UAB.
20. L’evolució de les matrícules a la UAB en el període 2012-2018.
21. Les línies estratègiques de la certificació institucional a la UAB.
22. L’informe anual corresponent al curs 2017-2018 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.

