Consell Social

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aprovat a la reunió del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2008
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CAPÍTOL I. OBJECTE, DOMICILI I COMPOSICIÓ

Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular l’organització i el
funcionament del Consell Social de la Universitat de Barcelona, com a
òrgan de participació de la societat a la Universitat, en el marc del que
estableixen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
el Decret 246/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la
Universitat de Barcelona, i les altres normes legals que hi siguin
aplicables.

Article 2. Domicili
El Consell Social té establerta la seu a la ciutat de Barcelona.

Article 3. Composició
1. El Consell Social està format per quinze persones, de les quals, nou
representen la societat catalana, i sis, el Consell de Govern de la
Universitat de Barcelona, totes escollides segons el que determinen
els articles 82 i 83 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, i
l’article 68 de l’Estatut de la mateixa Universitat.
2. Pel que fa a les situacions i condicions de les persones que formen
el Consell, la durada del mandat, les renovacions parcials, la
reelecció i la participació, s’observa el que disposen els articles 85 i
86 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya.

Article 4. Deures de les persones membres
a) La dedicació de les persones membres del Consell Social ha de ser
la necessària per al compliment de la seva funció.
b) L’assistència als plens és personal i obligatòria i no és possible la
representació.
c) Quan una persona no pugui assistir a una sessió ha de comunicarho a la Secretaria del Consell.
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CAPITOL II. FUNCIONS

Article 5. Funcions
Segons el que disposen els articles 88 a 91 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 69 de l’Estatut de la
Universitat de Barcelona, el Consell Social té les funcions següents:
1. Programació i gestió
a) Col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i
els objectius del planejament estratègic de la Universitat.
b) Proposar al departament competent en matèria d’universitats,
amb l’informe previ del Consell de Govern, la implantació o la
supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols
universitaris oficials, i també la creació, la supressió, l’adscripció,
la desadscripció i la reordenació dels centres docents universitaris
i dels instituts universitaris de recerca.
c) Acordar, a iniciativa del departament competent en matèria
d’universitats i amb l’informe previ del Consell de Govern, la
creació, la modificació i la supressió dels ensenyaments
conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials i dels centres
docents i els instituts universitaris de recerca.
d) Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i
de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, en col·laboració
amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, i participar-hi.
e) Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats
jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats
de la Universitat, i aprovar la participació de la Universitat en
altres entitats.
f) Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les
institucions sanitàries.
g) Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb
entitats socials representatives.

2. Econòmiques, pressupostàries i patrimonials
a) Promoure la participació de la societat en l’activitat de la
Universitat, especialment, pel que fa al finançament, i fomentar les
relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional,
econòmic, social i territorial.
b) Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva
col·laboració en la recerca universitària.
c) Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l’elaboració
del pressupost de la Universitat i, a proposta del Consell de
Govern, aprovar-lo.
d) Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment
del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de Govern, la
programació i la despesa pluriennal de la Universitat, i també
4

prendre les mesures pertinents per assegurar el compliment dels
criteris amb què s’ha elaborat el pressupost.
e) Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i
la liquidació del pressupost de la Universitat en l’exercici anterior i
els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d’acord amb
la normativa vigent.
f) Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la
Universitat presenti al departament competent en matèria
d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la
Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, i vetllar pel
compliment de les condicions de les operacions esmentades i de
la normativa aplicable.
g) Acordar les transferències de crèdit d’operacions de capital a
operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament
competent en matèria d’universitats.
h) Acordar, a proposta de l’òrgan competent de la Universitat, les
sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre
que s’hagi de fer una despesa que no pugui ser ajornada per a
l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el
pressupost, o en cas que sigui insuficient o no ampliable. L’acord
n’ha d’establir el finançament.
i) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat, els
dels cursos d’especialització, amb les possibles exempcions i
bonificacions, i els dels serveis de la Universitat.
j) Vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels
béns de domini públic de la Universitat, d’acord amb el que
estableix aquesta Llei i la legislació de patrimoni de la Generalitat.
k) Autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords d’adquisició,
disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que
aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, els
títols de valor i les participacions socials.
l) Ser informat, directament per la Universitat o mitjançant altres
entitats, de la formalització dels contractes i els convenis que
comporten despeses o ingressos per a la Universitat.

3. Comunitat universitària
a) Designar i fer cessar com a membres del Consell de Govern de la
Universitat tres membres del Consell Social, entre les persones
nomenades com a representatives de la societat catalana.
b) Acordar, si escau, dins els límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat,
l’assignació singular i individual de retribucions addicionals per
mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i
investigador funcionari i contractat.
c) Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i
serveis de la Universitat, i les modificacions i la despesa que
comporten.
d) Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un
complement específic amb l’import del complement esmentat, i
fixar la quantitat total destinada a l’assignació del complement de
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productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els
criteris per assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les
indemnitzacions per raó de servei.
e) Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la
Universitat, abans de formalitzar-los.
f) Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del
gerent o la gerent presentada pel rector o per la rectora, i aprovarne, d’acord amb el rector o la rectora, les condicions del contracte.
g) Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la
participació dels estudiants en els òrgans de govern de la
Universitat, i també la divulgació de la seva tasca.
h) Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons
econòmiques, la política de beques, d’ajuts i de crèdits per a
l’estudi i la recerca que, si escau, atorgui la Universitat amb càrrec
als seus pressupostos, d’acord amb els principis de publicitat,
concurrència i objectivitat.
i) Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels
estudiants a la Universitat, atenent les característiques dels
diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels
estudiants.
j) Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats
públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels
estudiants i les persones titulades de la Universitat i de facilitar-ne
l’accés al món del treball.
k) Vetllar per la correcta inserció laboral de les persones titulades de
la Universitat.

4. A més, correspon al Consell Social qualsevol altra funció que li sigui
atribuïda per l’Estatut o per una altra normativa interna de la
Universitat i per la resta de la normativa vigent.

CAPITOL III. ORGANITZACIÓ

Article 6. Òrgans del Consell Social
1. El Consell Social té els òrgans següents:
a) El Ple
b) Les comissions
c) La Presidència
d) La Vicepresidència
e) La Secretaria

2. El Ple pot acordar la creació d’altres càrrecs que consideri
convenients per al bon funcionament del Consell Social i determinarne les funcions, i fins i tot atribuir-los-en algunes a què fa referència
aquest Reglament.
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Secció primera. El Ple

Article 7. Composició
El Ple és integrat per totes les persones membres del Consell Social i
és presidit per la Presidència del Consell.

Article 8. Sessions
El Ple es reuneix:
a) Amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada cada trimestre.
b) Sempre que la Presidència ho consideri oportú.
c) Quan ho sol·liciti un nombre de persones membres no inferior a un
terç. En aquest cas, la sol·licitud s’ha de fer per escrit, amb la
signatura de les persones interessades i amb la inclusió dels
assumptes que han de ser objecte de convocatòria.

Article 9. Constitució
1. El Ple queda constituït en primera convocatòria quan hi són presents
almenys la meitat de les persones que formen el Consell Social,
incloses la Presidència i la Secretaria, llevat que hagin excusat per
escrit l’absència.
2. Encara que la convocatòria no ho prevegi expressament, el Consell
Social es dóna per constituït en segona convocatòria mitja hora
després de l’hora fixada per a la primera, si hi és present almenys la
tercera part dels seus membres.

Article 10. Substitucions
En cas d’absència de la Presidència assumeix les seves funcions la
Vicepresidència, i en cas d’absència de la Vicepresidència o de la
Secretaria, el Ple designa entre les persones membres les que han
d’exercir les funcions respectives.

Article 11. Convocatòries
1. Les convocatòries del Ple són fetes per la Secretaria del Consell
Social, per indicació de la Presidència o, a requeriment d’un mínim
d’un terç de les persones membres, per qualsevol mitjà que
n’acrediti la recepció per part de la persona destinatària, amb una
antelació de set dies des de la data de registre de sortida o amb dos
dies d’antelació si la Presidència en declara el caràcter urgent.
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2. Les convocatòries han d’explicitar el lloc, la data i l’hora de la reunió i
l’ordre del dia corresponent, i s’hi ha d’adjuntar la documentació
adient o fer-hi constar la que es pot consultar a la Secretaria del
Consell Social.

Article 12. Desenvolupament de les sessions
1. La sessió plenària es duu a terme seguint l’ordre del dia anunciat,
sota la direcció de la Presidència o de la persona que la substitueixi,
d’acord amb el que estableix l’article 10.
2. El Ple pot tractar assumptes no compresos en l’ordre del dia i decidir
sobre aquests sempre que hi siguin presents totes les persones
membres.

Article 13. Adopció d’acords
1. Les votacions han de ser públiques, llevat que es tracti de punts que
afectin directament alguna persona concreta, cas en què són
secretes. També són secretes quan ho demani un mínim de dues
persones assistents.
2. Els acords són presos per majoria de les persones assistents a la
reunió. En cas d’empat, el vot de la Presidència és diriment.
3. No obstant això, cal el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres del Consell Social per:
a) Aprovar el pressupost de la Universitat
b) Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i
la liquidació del pressupost de la Universitat.

Article 14. Execució dels acords
1. Els acords del Consell Social són executius a partir del moment en
què s’aproven, sens perjudici de les accions que legalment
corresponguin a les persones que no hi estiguin conformes.
2. Els acords esgoten la via administrativa i són impugnables
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici del recurs potestatiu de reposició que s’hi pugui interposar.
3. El Rectorat executa els acords del Consell Social, d’acord amb allò
que estableix l’Estatut de la Universitat.
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Article 15. Actes
1. De cada sessió s’ha d’aixecar una acta que ha de contenir la llista
d’assistents, l’ordre del dia, les circumstàncies de lloc i temps en què
s’ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el
contingut dels acords adoptats, amb el resultat de les votacions
corresponents.
2. Qualsevol persona membre del Consell Social pot sol·licitar que
consti en acta el vot contrari a l’acord adoptat, l’abstenció i els motius
que la justifiquin o el sentit del seu vot favorable.
3. L’acta ha de ser estesa per la Secretaria de la sessió amb el vistiplau
de la Presidència. S’ha de sotmetre a aprovació en la següent sessió
del Ple.
4. Sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta, la Secretaria pot
emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adoptat,
fent-hi constar expressament aquesta circumstància.

Secció segona. Les comissions

Article 16. Les comissions ordinàries
1. El Consell Social té tres comissions ordinàries:
a) La Comissió Econòmica, que s’ocupa fonamentalment de les
qüestions que fan referència al funcionament econòmic de la
Universitat, al seu règim financer i al seu patrimoni, i també de
l’impacte econòmic de l’assignació de recursos humans i
materials en els diferents àmbits d’actuació de la Universitat i de
les entitats que formen part del Grup UB.
b) La Comissió Acadèmica, que s’ocupa fonamentalment de les
qüestions relatives a la planificació acadèmica de la Universitat,
inclosa la formació contínua; a la creació, reordenació i extinció
de centres integrats, docents i de recerca; a l’adscripció i
desadscripció de centres privats; i de vetllar per la plena
integració de la Universitat en l’Espai Europeu d’Educació
Superior.
c) La Comissió de Recerca, que s’ocupa fonamentalment d’analitzar
projectes nous de recerca de la Universitat de Barcelona,
mesures que l’estimulin i, si s’escau, orientar cap a noves línies.
En temes nous o extraordinaris de les àrees de transferència de
coneixement i col·laboració tecnològica entre universitat i
empresa, rebrà la informació pertinent que permeti una presa
d’opinió del Consell Social.

9

2. Aquestes comissions tenen com a finalitat la discussió preparatòria
de les qüestions que el Ple hagi de resoldre i l’adopció d’acords
definitius en les qüestions per a les quals hagin rebut la delegació
del Ple corresponent. A criteri dels seus presidents es podran dur a
terme sessions conjuntes quan el tema a tractar impliqui àmbits
competencials de diferents comissions.
3. Farà de secretari d’aquestes comissions la Secretaria del Consell
Social.

Art. 17. Altres comissions
1. El Ple pot constituir les comissions que consideri necessàries per al
desenvolupament adequat de les seves funcions. Aquestes
comissions poden ser mixtes, és a dir, integrades per persones
membres del Consell Social i per d’altres dels òrgans de govern o
acadèmics de la Universitat.
2. En l’acord de constitució de les comissions s’han d’explicitar:
a) Les funcions
b) La composició
c) Les persones que n’ocupen la Presidència i la Secretaria
3. El Consell Social pot constituir un fòrum de participació a fi de
promoure la col·laboració i l’assessorament de les persones, les
institucions i les entitats associatives, cíviques, culturals,
professionals, econòmiques, socials i territorials que, per les seves
competències, activitats, coneixements o experiències, puguin
contribuir a complir millor les seves funcions.

Art. 18. Límit i règim de la delegació de funcions
1. D’acord amb l’article 12.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, en cap cas no es poden delegar a les
comissions les funcions següents:
a) Col·laboració amb el Consell de Govern en la definició dels criteris
i els objectius de la planificació estratègica de la Universitat.
b) Proposta d’implantació o de supressió d’ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols universitaris oficials, creació, supressió,
adscripció, desadscripció i reordenació dels centres docents
universitaris i dels instituts universitaris de recerca.
c) Acord de creació, modificació i supressió dels ensenyaments
conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials i de centres
docents i instituts universitaris de recerca.
d) Participació en la determinació dels criteris bàsics per a
l’elaboració del pressupost de la Universitat i la seva aprovació.
e) Acord de propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la
Universitat presenti al departament competent en matèria
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d’universitats perquè siguin autoritzades pel Govern de la
Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, i control del
compliment de les condicions de les operacions esmentades i de
la normativa aplicable.
f) Designació i cessament com a membres del Consell de Govern
de la Universitat de tres membres del Consell Social, d’entre els
nomenats com a persones representatives de la societat catalana.
2. Les comissions han de retre comptes al Ple dels acords adoptats i
del grau de desenvolupament de les tasques encomanades.
3. Les comissions es regeixen supletòriament per les normes
establertes pel Ple.

Secció tercera. La Presidència

Art. 19. Definició i nomenament
1. La Presidència del Consell Social exerceix les funcions que li són
encomanades per la Llei, per aquest Reglament i per la resta de la
normativa vigent. Exerceix la màxima representació del Consell
Social en tots el òrgans i institucions en què sigui procedent, tant en
dret públic com en dret privat.
2. La Presidència del Consell Social és nomenada d’acord amb allò
que estableix la Llei.

Art. 20. Funcions
1. Correspon a la Presidència del Consell Social:
a) Convocar i presidir les sessions del Ple i, si escau, les de les
comissions, i dirigir-ne i ordenar-ne els debats.
b) Comunicar al Rectorat de la Universitat els acords presos pel Ple i
els acords delegats a les comissions, perquè s’executin.
c) Fer el seguiment dels acords del Consell Social i, en general, del
desenvolupament del treball de les comissions.
d) Proposar al Ple el nomenament i la revocació de la Presidència i
de les persones membres de les comissions i proposar les que
hagin de formar part dels òrgans i de les institucions.
e) Nomenar i separar el vicepresident o vicepresidenta del Consell
Social.
f) Nomenar i separar el secretari o la secretària del Consell Social.
g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Llei, per
aquest Reglament i per la resta de la normativa vigent.
2. La Presidència pot demanar directament a la Gerència de la
Universitat informació respecte als assumptes de la seva
competència que hagin de ser tractats en les reunions del Consell
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Social. En tot cas, la Gerència ha de retre comptes a la presidència
del Consell Social de tots els assumptes relacionats amb les
funcions pròpies del Consell.
3. La presidència pot convidar a assistir a les reunions del ple o de les
comissions, amb veu i sense vot, persones expertes i membres de la
comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels assumptes
que s’hagin de tractar.

Secció quarta. La Vicepresidència.

Article 21. Nomenament
La Vicepresidència del Consell Social és exercida per la persona que
nomeni la Presidència d’entre els membres del Consell Social.

Article 22. Funcions
Correspon a la Vicepresidència del Consell Social:
a) Substituir la Presidència del Consell Social en cas de vacant,
absència o malaltia.
b) Les funcions que li encomani la Presidència o el Ple del Consell
Social.

Secció cinquena. La Secretaria

Art. 22. Nomenament
1. La Secretaria del Consell Social és exercida per la persona que
nomeni la Presidència.
2. La designació d’aquest càrrec pot recaure en una persona que no
sigui membre del Consell Social. En aquest cas assisteix a les
sessions amb veu però sense vot.

Art. 23. Funcions
Correspon a la Secretaria del Consell Social:
a) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans del Consell Social.
b) Custodiar la documentació del Consell Social i lliurar els certificats
amb el vistiplau del president.
c) Tenir cura de l’organització administrativa i del registre de la
documentació del Consell Social.
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d) Preparar, executar i fer el seguiment del pressupost del Consell
Social.
e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanda per la Llei i les que
deriven d’aquest Reglament.

CAPITOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Art. 24. El pressupost
1. El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a centre de
cost independent i específic dins el pressupost de la Universitat.
2. El pressupost del Consell Social ha d’incloure les partides
necessàries, provinents dels pressupostos de la Generalitat, per
dotar-les econòmicament dels mitjans personals i materials suficients
per al compliment de les seves funcions.

CAPITOL V. REFORMA

Art. 25. Reforma
1. Aquest Reglament pot ser reformat a iniciativa de la presidència o
d’una quarta part de les persones membres del Ple.
2. La proposta de reforma ha d’anar acompanyada d’una memòria i del
text articulat.

Disposició derogatòria
Aquest Reglament deroga i substitueix el Reglament d’organització i
funcionament del Consell Social de la Universitat de Barcelona aprovat
pel Ple del 24 de febrer de 2005.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment en què el Consell
Social l’aprovi.
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