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4. PLA D’ACTUACIÓ DEL CONSELL SOCIAL 2019 

LINIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 

Universitat Societat  

A. Enfortir i potenciar la relació Universitat Societat, estudiant els mecanismes que 
permetin canalitzar la participació de l’entorn cultural, professional, econòmic i 

social al servei de la qualitat de l'activitat universitària i del seu finançament 

Àmbit economia i personal 

B. Incrementar el finançament i promoure col·laboracions de finançament extern de la 

Universitat 

C. Vetllar per una política econòmica orientada a criteris d’eficàcia i eficiència  

D. Millorar quantitativament i qualitativament la gestió de la plantilla de personal,  

Àmbit de formació 

E. Adequar l’oferta de formació a les demandes socials i la millora de la inserció 

professional dels nostres titulats. Atenent els nous jaciments d’ocupació, acostant 
la formació de competències a les requerides en el món laboral, potenciant la 

formació pràctica i l’esperit emprenedor. Potenciar l’orientació internacional dels 
nostres estudis i la millora de les competències lingüístiques dels graduats. 

F. Mantenir el cicle de millora permanent i promoure la incorporació dels resultats dels 

diferents processos d’avaluació  

Àmbit de recerca, transferència, innovació i emprenedoria. 

G. Donar suport i afavorir el desenvolupament del talent investigador de la Universitat 
i la cultura i el compromís de transferir els resultats a l’entorn social i econòmic. 

H. Crear un ecosistema d’innovació i emprenedor dins de la Universitat, i assumir la 

incubació de nous projectes empresarials.  

I. Establir aliances estratègiques que millorin la posició competitiva de la Universitat 

procés de configuració del seu sistema d’innovació i emprenedoria. 

 

ACCIONS 2019 

Molt provablement aquestes línies d’actuació seran recollides i ampliades en el Pla 

Estratègic UB2030, en que el que Consell Social també hi participarà l’any 2019, és 
compatible en determinar accions en les que dins de l’àmbit de competència del Consell 

Social i la seva capacitat de fer actuacions concretes, es puguin dur a terme per 
desplegar i avançar en les línies estratègiques definides. 

 

Universitat i Societat  

1. ALUMNI. Revisar i potenciar el projecte i valorar la participació i lideratge del Consell 

Social en el mateix. 

2. Revisió i avaluació experiències de participació i representació social: Avaluar 
accions ja desenvolupades (Consell Assessor BIE, Consell de Notables, Consells 

Assessors de les diferents facultats i altres) i proposar la consolidació o canvis dels 
mecanismes de participació. 

3. Establir ponts de relació i cooperació amb el sector empresarial de Catalunya, amb 
acords amb les respectives patronals que permetin vehicular la cooperació tant en 
l’àmbit de formació com amb l’ àmbit de recerca, transferència, innovació i 

emprenedoria 
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Àmbit economia i personal 

4. Fomentar la regulació d’incentius fiscals al mecenatge i la col·laboració amb la 
Universitat. A partir del treball conjunt amb la resta de Consells Socials de l’Estat, 

proposar les modificacions legislatives que incentivin el mecenatge Universitari.  

5. Conèixer i avaluar les experiències de captació de fons d’altres Universitats i 

proposar l’articulació d’un programa específic de fundraising de la Universitat de 
Barcelona. 

6. Regularitzar i pautar el procediment i els terminis d’aprovació del pressupost i els 

comptes anuals. 

7. Aprovar la proposta de canvis normatius de l’Oficina de Control Intern i revisar i 

aprovar el pla d’autoria interna anual. 

 Àmbit de formació 

8. Definir i aplicar un sistema d’indicadors clau de seguiment activitat de la Comissió 

Acadèmica, que permeti un seguiment i avaluació de l’evolució de l’activitat docent 
i fonamenti les propostes d’actuació que puguin dur-se a terme. 

9. Revisar els premis de qualitat docent del Consell Social per millorar els resultats 
de reconeixement a nivell de sistema (Premis Jaume Vicenç Vives)  

10. Proposar els acords específics amb les entitats empresarials que permetin 

canalitzar les demandes d’estudiants en pràctiques i incrementar l’oferta existent 

11. Formalitzar el conveni de col·laboració amb l’Agència de Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU) per reeditar el 2020 l’enquesta sobre inserció 
laboral dels titulats universitaris, i participar activament en el projecte d’anàlisi 
sectorial de les demandes dels ocupadors. 

Àmbit de recerca, transferència, innovació i emprenedoria. 

12. Participar activament en l’anàlisi i diagnòstic de les funcions desenvolupades per 

la Fundació Bosch i Gimpera i proposar el model final que garanteixi que sigui 
l’instrument de gestió i impuls de la transferència i innovació de la Universitat i la 
seva viabilitat com a institució.  

13. Valorar l’oportunitat d’establir un nou premi per al reconeixement a les empreses 
que col·laboren en projectes de R+D a la Universitat. 

14. Cercar espais propis d’incubació i el finançament per a la seva adequació 

15. Identificar i establir ponts de col·laboració amb agents i entitats de suport a la 
innovació, formació i finançament llavor de les iniciatives emprenedores 

16. En cooperació amb la Comissió Acadèmica revisar els criteris de disseny dels nous 
estudis per incloure la emprenedoria en la formació i els treballs fi de Grau i Màster 

de la Universitat i promoure iniciatives concretes pilot amb alguna facultat. 

17. Proposar els acords específics amb les entitats empresarials per promoure la 

formalització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació entre les 
empreses i els equips de recerca de la Universitat 
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