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Una de les principals tasques dels consells socials és la de 
supervisar les activitats de caràcter econòmic i el rendi-
ment de cadascun dels serveis en les universitats i, per això, 
aquesta memòria del Consell Social que tinc l’honor de pre-
sentar-vos suposa un exemple més de la intenció de mostrar 
la gran labor que desenvolupa l’òrgan que represente en un 
moment en què la transparència en la gestió de les instituci-
ons públiques té una importància vital en la nostra societat.

Volem contribuir a la millora de la Universitat d’Alacant mit-
jançant el desenvolupament d’accions i programes que, des 
del Consell Social i les entitats que ens donen suport, refor-

cen el paper social d’aquesta Universitat. Tenim en compte la 
complicada situació econòmica en la qual estem immersos i 
hem de considerar els reptes que ens proposa un entorn tan 
canviant.

Continuem patint els canvis del pas de l’ensenyament a 
l’aprenentatge i la modificació d’estils de metodologies i or-
ganització com a conseqüència del desenvolupament únic de 
l’educació superior. La societat espera i necessita de les uni-
versitats una resposta eficient i transparent, per la qual cosa 
apostem decididament per la rendició de comptes i per oferir 
solució a les necessitats de l’entorn.

Francisco Gómez Andreu

President Consell Social  
de la Universitat d’Alacant
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Les universitats, amb el suport dels seus consells socials, han 
de dissenyar estratègies per a competir amb força en aquest 
nou escenari tan global i altament competitiu. La mobilitat dels 
estudiants, la lliure circulació i el reconeixement professional 
entre els països es plantegen com a nous reptes que recla-
men nous plantejaments.

És molt possible que la legislació universitària aborde refor-
mes d’enorme transcendència com el sistema de govern de 
les universitats, aspecte en el qual hem de convergir amb el 
model d’universitats d’èxit internacional; la mobilitat dels pro-
fessors, per a fer possible l’establiment d’aliances università-
ries amb la finalitat de compartir titulacions; la reforma dels 
mecanismes de finançament per a estrènyer el nexe entre 
subvenció i indicadors de rendiment, i la dotació al sistema 
d’un major nivell d’equitat i d’eficiència.

A més, la necessitat de dotar de més flexibilitat les univer-
sitats implica que aquestes puguen reorganitzar els seus 
recursos i orientar els seus objectius sota criteris d’equitat, 
qualitat, participació, sostenibilitat i eficiència; posar l’usuari 
en el centre, augmentar la capacitat d’elecció entre proveï-
dors públics, i entre aquests i els privats, combatre privilegis 
corporatius fortament arrelats, vincular finançament amb ac-
tivitat i les retribucions amb resultats, discutir i provar amb 
rigor noves idees... En definitiva, una visió que conceba els 
serveis públics com a instruments essencials per a combatre 
l’exclusió, generar seguretat i confiança.

La universitat s’ha convertit en el motor de desenvolupament 
econòmic i social. El paper de les universitats en el món actual 
ha patit un canvi substancial respecte al que li era propi en 
temps no gaire llunyans. El manteniment dels actuals nivells de 
benestar de la nostra societat depèn del fet que el sistema pro-
ductiu incorpore massivament el nou coneixement, la innova-
ció. Les universitats es veuen, així, situades en el centre de la 
sostenibilitat de la nostra manera de vida i, en conseqüència, 
reben de manera peremptòria noves demandes de l’entorn, 
que reclama dels centres universitaris una participació plena 
en els processos de desenvolupament econòmic i social. Els 
consells socials han de facilitar, amb la seua tasca d’interme-
diació, que les institucions superiors d’ensenyament respon-
guen amb creativitat i eficàcia a aquestes noves expectatives.

Finalment, la cooperació i la competència són dos valors es-
tratègics en la realitat universitària actual. Les universitats 
avui es troben forçades a desenvolupar-se dins d’una situació 
paradoxal: estan obligades a competir entre si, però, al mateix 
temps, necessiten cooperar tant per a complir les seues fi-
nalitats com per a obtenir determinats recursos: fons públics, 
donacions privades, socis, voluntaris, atenció als mitjans de 
comunicació, reconeixement social, representació davant 
òrgans polítics, etc. Cada universitat, amb el suport del seu 
consell social, haurà de cercar el seu perfil diferenciat i defi-
nir amb àmplia llibertat d’acció les seues estratègies de coo-
peració i competència per a ser més fortes, més competitives 
i, en definitiva, millors.
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2.1. Integrants  
del Consell Social

President

Sr. Francisco  
Gómez Andreu

Il·lm. Sr. Gerent 
Rafael Pla Penalva

Il·lma. Sra. Secretària 
General Aránzazu 
Calzada González

Magfc. Sr. Rector 
Manuel Palomar 

Sanz

Sr. Edgar  
Hidalgo Ivorra

Sr. José Manuel 
Mora Chacón

Sr. Jerónimo  
Mora Pascual

Sr. Andrés  
Lluch Figueres

Sr. Juan Antonio 
Iniesta Ribelles 

Vocals designats per les Corts 
Valencianes

Sr. Iván  
Sempere Massa 

Sra. Asunción 
Martínez García 

Sr. Pedro  
López López

Sr. Francisco  
Aznar Payá

Vocal designat per la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Vocal designada  
per l’Ajuntament d’Alacant

Sra. Sonia  
Castedo Ramos

Vocals nats

Vocals designats pel Consell de Govern 
de la Universitat d’Alacant

Vocals designats per la Conselleria 
d’Educació



2. COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

15

Vocals designats per les organitzacions sindicals més 
representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Vocals designats per les organitzacions empresarials més 
representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Sra. Yaissel  
Sánchez Orta

Sr. Manuel  
Peláez Robles

Sra. Consuelo 
Navarro Sánchez

Sr. Moisés  
Jiménez Mañas

Sr. Francisco  
García Alcaraz

Sr. Jorge  
Brotons Campillo

Sra. Patricia  
Vicente Martínez

Sra. Migue Font García - Sra. Auxi Bohorquez Gallego - Sr. Manuel Marquina PastorSr. Antonio  
Carbonell Pastor

Gabinet tècnic del Consell Social
Vocals nomenats per l’Excm.  

Sr. President del Consell Social

Vocal designada per la Diputació 
Provincial d’Alacant

Vocal designat pel Consell de Càmeres 
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació 

de la Comunitat Valenciana

Vocal designat pels 
col·legis professionals de la 

Comunitat Valenciana

Secretari

Sra. Luisa  
Pastor Lillo

Sr. Ricardo  
Regalado Tesoro

Sr. Francisco  
Martín Irles 

Sr. Luis G.  
Ramos Gutiérrez



CONSELL SOCIAL • MEMÒRIA 2013-14

16

DECRET 76/2013, de 21 de juny, del Consell, pel qual 
nomena president del Consell Social de la Universitat 
d’Alacant (2013/6624) Francisco Gómez Andreu.

ORDRE 20/2014, de 7 d’abril, de la Conselleria d’Educa-
ció, Cultura i Esport, per la qual es disposa la publicació 
del nomenament de determinats membres del Consell 
Social de la Universitat d’Alacant [2014/3161].  

ORDRE 36/2014, de 13 de maig, de la Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals del 
Consell Social de la Universitat d’Alacant [2014/4343].

ORDRE 67/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals 
dels consells socials de les universitats públiques va-
lencianes.

2.2. Cessaments i nomenaments
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CESSAMENTS

Sr. Joaquín Arias López
Sra. Carmen Bouzas Bermejo
Sr. Luis Esteban Marcos
Sr. Ricardo Ferré Alemany
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sra. Mª Ángeles Guerrero Mestre
Sr. Eduardo van der Hofstadt
Sr. Óscar Llopis Barragán
Sr. Javier López Mora
Sr. Juan Mesa Sanz
Sra. Silvia Pardo Martínez
Sr. Juan José Sellés Pérez
Sr. Juan Seva Martínez

NOMENAMENTS

Sr. Jorge Brotons Campillo
Sr. Francisco García Alcaraz
Sr. Edgar Hidalgo Ivorra
Sr. Juan Antonio Iniesta Ribelles
Sr. Moisés Jiménez Mañas
Sr. Andrés Lluch Figueres
Sr. Pedro López López
Sra. Asunción Martínez García
Sr. Jerónimo Mora Pascual
Sra. Yaissel Sánchez Orta
Sr. Iván Sempere Massa
Sr. Manuel Peláez Robles
Sra. Patricia Vicente Martínez
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Presentació

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la 
universitat i ha d’exercir com a element d’interrelació entre la 
societat i la universitat. Correspon al Consell Social la super-
visió de les activitats de caràcter econòmic de la universitat i 
del rendiment dels seus serveis i promoure la col·laboració de 
la societat en el finançament de la universitat.

Objectius

1. Fomentar la col·laboració entre la societat i la universitat 
i donar-hi suport, especialment incentivant les relacions 
entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, 
econòmic i social, al servei de la qualitat de l’activitat uni-
versitària.

2. Promoure l’adequació de l’oferta d’ensenyaments universi-
taris i les activitats culturals, científiques i d’investigació a 
les necessitats de la societat.

3. Impulsar la col·laboració de la societat en el finançament 
de la universitat, canalitzant i adoptant, en el marc de la 
legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i me-
cenatge a la universitat per part de persones físiques i en-
titats de caràcter públic i privat.

Funcions

Funcions d’índole econòmica

• Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Uni-
versitat d’Alacant. El Consell és l’encarregat d’aprovar el 
pressupost i els comptes anuals del campus i de cadascu-
na de les entitats que depenguen de la universitat, i d’aque-
lles en què la institució tinga participació majoritària en el 
seu capital o fons patrimonial equivalent. També aprova i 
realitza un control de la programació plurianual de la UA.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les concessions 
de crèdit extraordinari o suplement de crèdit, sempre que 
haja d’efectuar-se una despesa que no puga ser ajornada a 
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l’exercici següent i per a la qual no hi haja crèdit consignat 
en els pressupostos o l’existent siga insuficient i tinga el 
caràcter de no ampliable. Autoritzar les transferències de 
despeses de capital a qualsevol altre capítol del pressu-
post de despeses de la universitat.

• Fixar les taxes acadèmiques i altres drets corresponents 
als estudis que no impliquen l’expedició de títols oficials.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern, la relació de 
llocs de treball del personal d’administració i serveis de la 
universitat i les seues modificacions.

• Fiscalitzar les funcions ordinàries de control intern dels 
comptes de la institució. El Consell Social podrà recaptar 
la realització d’auditories dels comptes de la universitat i 
de les entitats que d’aquesta puguen dependre o tinguen 
participació de la UA.

• Ser informat periòdicament de tots els contractes que se 
subscriguen a l’empara del que estableix l’article 83 de la 
Llei orgànica d’universitats.

• Fixar les directrius o línies generals de la política de be-
ques, ajudes, exempcions i crèdits a l’estudi i a la investi-
gació que, si escau, atorguen les universitats amb càrrec 
als seus recursos ordinaris.

• Supervisar el rendiment i la qualitat dels serveis universi-
taris.

Competències i funcions relatives al rendiment dels 
serveis universitaris

• Proposar la implantació i supressió d’ensenyaments en la 
Universitat d’Alacant que permeten obtenir títols universi-
taris de caràcter oficial i vàlids en tot el territori nacional, 
així com la creació, modificació, supressió o adscripció 

dels corresponents centres docents i d’instituts universi-
taris de recerca. 

• Fomentar la participació de professionals i sectors socials 
en l’elaboració i la reforma del contingut dels plans d’es-
tudi, a fi d’adequar l’oferta dels estudis universitaris a les 
necessitats socials, i informar la valoració econòmica dels 
plans d’estudis.

• Realitzar estudis sobre matèries de la seua competència i, 
especialment, sobre l’adequació de l’oferta de titulacions 
i continguts dels plans d’estudis a les necessitats socials.

• Treballar per l’establiment de convenis entre la universitat 
i entitats públiques i privades orientats a completar la for-
mació dels estudiants i facilitar-ne l’ocupació. Establir pro-
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grames per a facilitar la inserció professional dels titulats 
universitaris.

• Tramitar les reclamacions que se li presenten relatives al 
funcionament dels serveis universitaris quan tinguen per 
objecte assumptes la supervisió dels quals corresponga al 
Consell Social. 

• Conèixer, si escau, les activitats del defensor universitari o 
òrgan equivalent de la universitat realitzades en l’exercici 
de les funcions que té encomanades.

• Acordar amb el rector o la rectora el nomenament i la re-
vocació del gerent.

• Conèixer els informes d’avaluació de la qualitat de la uni-
versitat, dels seus centres o titulacions.

• Estimular l’activitat investigadora de la universitat i, especi-
alment, promoure aquella vinculada als sectors productius 
del seu entorn, propiciant projectes de recerca i desenvo-
lupament compartits entre la universitat i les empreses o 
institucions.

• Atorgar ajudes, premis, distincions o reconeixements dins 
de l’àmbit de les seues competències.



ÒRGANS  
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Consell de Govern:
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sr. Antonio Carbonell Pastor
Sr. Francisco Martín Irles

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Professorat:
Sr. Francisco Martín Irles

Comissió de Recerca:
Sr. Jorge Brotons Campillo

Comissió de Planificació Econòmica:
Sr. Francisco Gómez Andreu

Comissió de Beques de la UA:
Sr. Francisco Martín Irles

Consell d’Administració de la Societat «Taller Digital 
d’Establiment de Textos Literaris i Científics, S.A.»:
Sr. Ricardo Regalado Tesoro

Consell d’Administració del Centre Superior d’Idiomes:
Sr. Iván Sempere Massa

Fundació Parc Científic:
Sr. Antonio Carbonell Pastor

Representants del Consell Social de la Universitat d’Alacant 
en el Consell Valencià d’Universitats:
Sr. Antonio Carbonell Pastor
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sr. Francisco Martín Irles

Membres del Consell Social que són Patrons de la Fundació 
General de la Universitat
President del Consell Social:
Sr. Francisco Gómez Andreu
Representants de les organitzacions empresarials:
Sr. Moisés Jiménez Mañas
Sr. Manuel Peláez Robles
Representants de les organitzacions sindicals:
Sra. Consuelo Navarro Sánchez
Sra. Yaissel Sánchez Orta
Representants d’Institucions:
Sr. Francisco Aznar Payá
Sr. Francisco Martín Irles

Representants en la Conferència de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Espanyoles:
Sr. Antonio Carbonell Pastor 
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sr. Francisco Martín Irles
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PLE 69 100
COMISSIÓ ASSUMPTES ECONÒMICS 94,29 100
COMISSIÓ ASSUMPTES ACADÈMICS 94,29 100
COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT 84,83 100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA A PLENO Y COMISIONES

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PLE

COMISSIÓ ASSUMPTES ECONÒMICS

COMISSIÓ ASSUMPTES ACADÈMICS

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT

PERCENTATGE D'ASSISTÈNCIA A PLENS I COMISSIONS

Total Consellers Consellers assistents

5.1. Plens
Ple ordinari 30 d’abril de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions 
anteriors (26.09.2012 i 18.12.2012)

2. Informe del president. Acords procedents:

• El president del Consell Social, Ricardo Ferré, va sol·licitar 
a l’equip del Rectorat la prestació de serveis professionals 
relacionats amb la comunicació i la relació amb els mitjans. 
Aquesta incorporació als escassos recursos del Consell li 
permetria «desplegar una comunicació tant interna com 

externa, per a situar el Consell Social en el lloc que cor-
porativament li correspon i amb la visibilitat que requereix 
un òrgan de la Universitat que té encomanades importants 
funcions de govern en la vida universitària», va explicar 
Ferré.

• El Consell Social de la Universitat d’Alacant, atenent crite-
ris objectius, ha distribuït entre els diferents departaments 
de la Universitat d’Alacant 58 beques de col·laboració di-
rigides a la formació dels estudiants universitaris que es-
tiguin a punt de finalitzar els estudis de segon cicle o últim 
curs de Grau, i que tenen per objecte la concessió d’una 
beca que els permeta iniciar-se en tasques de recerca o de 
pràctiques vinculades amb els estudis que estan cursant i 
facilitar la continuació d’estudis de postgrau amb orienta-
ció professional o investigadora.
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3. Informe del rector. Acords procedents.

4. D’índole econòmica:

4.1. Informe del president de la Comissió d’Assumptes Econò-
mics del Consell. Acords procedents.

4.2. Estudi i aprovació, si escau, de la liquidació del pressu-
post i dels comptes anuals de la Universitat corresponents a 
l’exercici 2012. El Consell Social de la Universitat d’Alacant 
va aprovar la liquidació del pressupost i els comptes anuals 
pertanyents a l’exercici de 2012 tant de la Universitat com de 
les societats i fundacions que en depenen. Segons es despre-
nia dels informes aportats pel president de la Comissió d’As-
sumptes Econòmics del Consell, Francisco Gómez Andreu, la 
Universitat d’Alacant va complir el 2012 el seu objectiu d’es-
tabilitat pressupostària, amb una liquidació de comptes amb 
saldo positiu.

De la liquidació de comptes es desprèn també que, amb data 
de 31 de desembre de 2012, la universitat tenia pendent de 
cobrament prop de 40 milions d’euros, mentre que les obli-
gacions pendents de pagament no van arribar als 8 milions 

d’euros. Una part important de les quantitats que se li deuen a 
la Universitat d’Alacant procedia dels impagaments de la Ge-
neralitat Valenciana. Segons va comentar el rector en el seu 
informe, el deute total acumulat aleshores per impagaments 
del Consell ascendia a 250 milions d’euros. D’aquesta quanti-
tat, 59 milions corresponien als exercicis de 2010, 2011, 2012 
i 2013, a més dels 142,4 milions acumulats pel deute històric, 
dels anys 2001 a 2008.

De l’informe presentat per la Comissió, es desprèn també que 
tant el Centre Superior d’Idiomes de la UA com la Fundació 
l’Alcúdia van tancar l’exercici de 2012 amb un saldo positiu.

4.3. Estudi i aprovació, si escau, dels comptes anuals aprovats 
per les juntes generals respectives de les societats i fundaci-
ons que es detallen, en les quals la Universitat d’Alacant par-
ticipa, corresponents a l’exercici 2012:

• Centre Superior d’Idiomes de la UA
• Fundació General de la Universitat d’Alacant
• Fundació l’Alcúdia
• Societat Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i Ci-

entífics de la Universitat d’Alacant

RESULTATS SOCIETATS PARTICIPADES

2010 2011 2012 2013

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC 0,00 € 3.179,94 € 59.710,11 €

L'ALCÚDIA 20.039,81 € -8.415,90 € 8.537,31 € -64.817,08 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UA -194.147,38 € -285.529,55 € 19.203,77 € -39.386,47 €

CENTRE SUPERIOR D’IDIOMES DE LA UA -11.133,00 € 8.849,00 € 18.318,00 € -233.299,00 €

TALLER DIGITAL -62.556,00 € -87.233,00 € -720.136,00 € -32.439,00 €
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5. Relatiu al rendiment dels serveis:

5.1. Informe del president de la Comissió d’Assumptes Acadè-
mics del Consell. Acords procedents.

5.2. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació dels se-
güents títols de màster universitari i plans d’estudi de grau:

• Màster Universitari en Arquitectura i Urbanisme Sostenible
• Màster Universitari en Automàtica i Robòtica
• Màster Universitari en Economia Aplicada
• Màster Universitari en Recerca Educativa
• Màster Universitari en Comunicació i Indústries Creatives
• Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària
• Grau en Infermeria
• Grau en Nutrició Humana i Dietètica
• Grau en Espanyol: Llengua i Literatures
• Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Grau en Mestre Educació Primària

5.3. Estudi i aprovació, si escau:

5.3.1. Propostes dels programes de doctorat per al curs aca-
dèmic 2013/2014.

5.3.2. Proposta de Màster Universitari en Enginyeria de Ca-
mins, Canals i Ports.

6. Preguntes i propostes
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Ple ordinari 20 de desembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ante-
rior (30.04.2013).

2. Informe del president. Acords procedents.

3. Informe del rector. Acords procedents.

4. Informe dels presidents de les diferents comissions del 
Consell. Acords procedents.

5. D’índole econòmica:

5.1. Estudi i aprovació, si escau, del Pressupost de la Universi-
tat d’Alacant per a l’exercici 2014.
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En el Pressupost 2014 la UA va mantenir com a criteri fona-
mental l’ajust de la despesa pública i la rendició dels seus 
comptes. Considerant que en l’any 2014 la tresoreria tampoc 
es veuria compensada amb la percepció de les quantitats de-
gudes per la Generalitat Valenciana el 2013, ni amb l’anualitat 

corresponent als acords subscrits en el Conveni de data 10 
d’octubre de 2001 a l’efecte d’actualitzar les quantitats degu-
des de l’anterior pla de finançament, la Universitat va acordar 
optar, com va anunciar la vicerectora de Planificació Econò-
mica, Mónica Martí, per continuar aplicant polítiques pressu-
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CODI 
ECONÒMIC 

EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS 2014 2013 Variació % Var.

303 Taxes per serveis administratius 900.000,00 800.000,00 100.000,00 12,5%
310 Ingressos matriculació estudis oficials 30.085.463,00 30.043.500,00 41.963,00 0,1%
311 Ingressos matriculació estudis propis 2.400.000,00 2.997.900,00 -597.900,00 -19,9%
312 Drets de matriculació en cursos i seminaris 250.000,00 224.500,00 25.500,00 11,4%
313 Ingressos per activitats culturals i esportives 500.000,00 613.400,00 -113.400,00 -18,5%
314 Inscripcions a congressos i similars 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%
315 Proves d'accés a la universitat 320.000,00 306.000,00 14.000,00 4,6%
319 Altres preus públics 100.000,00 71.000,00 29.000,00 40,8%
320 Contractes article 83 2.000.000,00 3.000.000,00 -1.000.000,00 -33,3%
330 Venda de béns 38.000,00 38.000,00 0,00 0,0%
380 Reintegraments 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0%
391 Proves selectives 0,00 15.000,00 -15.000,00 -100,0%
399 Ingressos diversos 250.000,00 298.600,00 -48.600,00 -16,3%

Total Cap. 3 36.963.463,00 38.527.900,00 -1.564.437,00 -4,1%
401 Transferències corrents finalistes de l'administració de l'estat 160.000,00 50.000,00 110.000,00 220,0%
402 Transferències corrents d'organismes autònoms de l'estat 500.000,00 450.000,00 50.000,00 11,1%

43000 Model de finançament 120.522.068,10 121.060.736,44 -538.668,34 -0,4%
43003 Emissió de deute 4.446.930,00 4.947.540,00 -500.610,00 -10,1%
43200 Altres transferències corrents finalistes de la Consellería d'Educació de la G.V. 127.000,00 127.000,00 0,00 0,0%

430 Transferències corrents de la Consellería d'Educació de la Generalitat 125.095.998,10 126.135.276,44 -1.039.278,34 -0,8%
432 Altres transferències corrents finalistes de la Generalitat 23.570,00 73.000,00 -49.430,00 -67,7%
470 D'empreses privades 332.000,00 317.000,00 15.000,00 4,7%

Total Cap. 4 126.111.568,10 127.025.276,44 -913.708,34 -0,7%
520 Interessos de comptes bancaris 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0%
540 Lloguer de béns immobles 75.000,00 50.000,00 25.000,00 50,0%
550 De concessions administratives 600.000,00 500.000,00 100.000,00 20,0%

Total Cap. 5 685.000,00 560.000,00 125.000,00 22,3%
70100 Àrea d'Educació i Recerca. Recerca 800.000,00 800.000,00 0,00 0,0%
70199 Altres àrees 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0%

701 Transferències de capital f inalistes de l'administració de l'estat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,0%
702 D'organismes autònoms de l'estat 400.000,00 600.000,00 -200.000,00 -33,3%
710 De les entitats autònomes de la Generalitat 100.000,00 200.000,00 -100.000,00 -50,0%

73000 Investigació 1.791.500,00 723.350,00 1.068.150,00 147,7%
73004 Amortització plans d'inversions 1.643.219,00 1.643.220,00 -1,00 0,0%

730 De la Consellería d'Educació 3.434.719,00 2.366.570,00 1.068.149,00 45,1%
731 D'altres Consellerías de la G.V. 91.750,00 76.650,00 15.100,00 19,7%
760 D'ajuntaments 120.000,00 150.000,00 -30.000,00 -20,0%
761 De diputacions 10.000,00 1.000,00 9.000,00 900,0%
770 D'empreses privades 638.300,00 233.000,00 405.300,00 173,9%
780 De famílies i institucions sense finalitats de lucre 300.000,00 250.000,00 50.000,00 20,0%
795 Altres transferències de capital de la UE 2.200.000,00 2.650.000,00 -450.000,00 -17,0%

Total Cap. 7 10.094.769,00 9.327.220,00 767.549,00 8,2%
Total ingressos 173.854.800,10 175.440.396,44 -1.585.596,34 -0,9%
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postàries d’ajust, la qual cosa suposava contenir la despesa 
corrent, amb l’únic límit de garantir el normal desenvolupa-
ment de les activitats docents i investigadores de la Univer-
sitat.

Martí va avançar que aquest escenari d’obligada moderació 
en la previsió de les despeses de la Universitat no havia de ser 
obstacle per a incorporar partides que atengueren projectes i 
programes que es consideraren estratègicament necessaris, 
especialment les que havien d’atendre infraestructures per a 
garantir una atenció adequada de l’alumnat i de la recerca. La 
UA es va manifestar en contra de l’augment de taxes aprovat 

pel Govern Valencià, perquè va seguir defensant la necessitat 
de facilitar l’accés en condicions d’igualtat, entenent l’ense-
nyament com una inversió i no com una despesa.

Pel que fa al pressupost del Consell Social, el president, Gó-
mez Andreu, va dir que el seu equip es limitava a la quantitat 
assignada en els pressupostos de la Generalitat, que consti-
tuïa el 0,029 del total del pressupost previst per a la Universitat 
d’Alacant el 2014. Gómez Andreu va assegurar que la gestió 
del Consell també es regia per criteris d’austeritat i que, per 
això, era possible que, si així li ho sol·licitaven, es renunciaria 
al 20% de la quantitat inicialment assignada.

Universitat d’Alacant                                                                                                          PRESSUPOSTOS 2013  11

CODI 
ECONÒMIC 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 2014 2013 Variació % Var.

120 Retribucions personal docent i d'investigació (PDI) funcionari 46.434.285,33 47.241.535,73 -807.250,40 -1,7%
121 Retribucions del PDI laboral f ix 4.597.303,22 4.161.648,14 435.655,08 10,5%
130 Retribucions del PAS funcionari 35.021.425,36 35.069.497,73 -48.072,37 -0,1%
131 Retribucions del PAS laboral f ix 168.236,12 157.032,62 11.203,50 7,1%
140 Retribucions personal docent contractat (laboral temporal) 9.991.113,90 10.330.949,16 -339.835,26 -3,3%
141 Retribucions personal d'administració i serveis contractat (laboral temporal) 534.087,50 563.907,15 -29.819,65 -5,3%
150 Productivitat 325.000,00 325.000,00 0,00 0,0%
160 Quotes socials 13.853.450,07 13.465.318,16 388.131,91 2,9%
161 Prestacions socials 526.653,99 494.795,51 31.858,48 6,4%

Total Cap. 1 111.451.555,49 111.809.684,20 -358.128,71 -0,3%
2 Despeses corrents en béns i serveis 29.141.260,22 30.534.139,39 -1.392.879,17 -4,6%

Total Cap. 2 29.141.260,22 30.534.139,39 -1.392.879,17 -4,6%
300 Interessos deute 4.446.930,00 4.947.540,00 -500.610,00 -10,1%
310 Interessos de préstecs en moneda nacional 700.000,00 600.000,00 100.000,00 16,7%
319 Altres despeses f inanceres 1.000.000,00 1.300.000,00 -300.000,00 -23,1%

Total Cap. 3 6.146.930,00 6.847.540,00 -700.610,00 -10,2%
480 Transferències corrents a famílies 2.707.554,00 1.989.034,00 718.520,00 36,1%
481 Transferències corrents a institucions sense finalitats de lucre 1.824.519,21 1.835.312,46 -10.793,25 -0,6%

Total Cap. 4 4.532.073,21 3.824.346,46 707.726,75 18,5%
Investigació universitària 10.103.793,67 10.951.000,00 -847.206,33 -7,7%
Programes institucionals 2.530.440,00 1.801.970,00 728.470,00 40,4%

680 Investigació universitària 12.634.233,67 12.752.970,00 -118.736,33 -0,9%
620 Pla d'inversions 7.631.000,00 7.630.835,06 164,94 0,0%

Total Cap. 6 20.265.233,67 20.383.805,06 -118.571,39 -0,6%
741 A Fundacions 307.596,48 30.729,29 276.867,19 901,0%

Total Cap. 7 307.596,48 30.729,29 276.867,19 901,0%
911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic 366.932,03 366.932,03 0,00 0,0%
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic 1.643.219,00 1.643.220,00 -1,00 0,0%

Total Cap. 9 2.010.151,03 2.010.152,03 -1,00 0,0%
Total despeses 173.854.800,10 175.440.396,43 -1.585.596,33 -0,9%



CONSELL SOCIAL • MEMÒRIA 2013-14

36

5.2. Estudi i aprovació, si escau, dels comptes anuals aprovats 
per les juntes generals respectives de les fundacions que es 
detallen, en les quals la Universitat d’Alacant participa, cor-
responents a l’exercici 2012:

• Fundació General de la Universitat d’Alacant
• Fundació Parc Científic d’Alacant

6. Preguntes i propostes. Acords procedents.

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2014

Despeses telefòniques i de missatgeria 2000

Material d’oficina i consumibles informàtics 4000

Viatges, allotjaments, dietes (ASSISTÈNCIES) 20000

Convocatòries i beques dirigides a alumnes 5000

Convocatòries i beques dirigides a grups de recerca 5000

Altres despeses:
Memòria any
Material bibliogràfic
Despeses protocol·làries
Altres

14000

TOTAL 50000
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Ple ordinari 16 d’abril de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(20.12.2013).

2. Informe del president. Acords procedents:

• EEl Consell Social de la Universitat d’Alacant, atenent crite-
ris objectius, ha distribuït entre els diferents departaments 
de la Universitat d’Alacant 55 beques de col·laboració diri-
gides a la formació dels estudiants universitaris.

3. Informe del rector. Acords procedents.

4. Informe dels presidents de les diferents comissions del 
Consell. Acords procedents.

5. D’índole econòmica:

5.1. Estudi i aprovació, si escau, dels comptes anuals de la 
Universitat d’Alacant corresponents a l’exercici 2013.

5.2. Estudi i aprovació, si escau, dels comptes anuals aprovats 
per les juntes generals respectives de les societats i fundaci-
ons que es detallen, en les quals la Universitat d’Alacant par-
ticipa, corresponents a l’exercici 2013:

• Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant
• Fundació General de la Universitat d’Alacant
• Fundació l’Alcúdia
• Societat Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i Ci-

entífics de la Universitat d’Alacant
• Fundació Parc Científic d’Alacant

6. Preguntes i propostes. Acords procedents.

Ple extraordinari 19 de juny de 2014

Ordre del dia

1. Presa de possessió dels vocals del Consell Social de la Uni-
versitat d’Alacant.
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La sessió d’aquest ple del Consell Social va ser de caràcter 
extraordinari i el principal punt de l’ordre del dia va ser la 
renovació dels seus consellers. L’acte va estar presidit per 
Francisco Gómez Andreu, per a qui, amb aquesta nova com-
posició, «s’incrementa la presència d’empresaris de diferents 
sectors i diferent ubicació geogràfica, la qual cosa sens dubte 
afavorirà la interrelació amb les diferents peculiaritats de les 
comarques alacantines».

El ple va comptar amb la presència extraordinària del director 
general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, Felipe Pa-
lau, en la seua primera visita oficial a la Universitat d’Alacant.

Nous vocals

Al juny, mancant el nomenament dels vocals proposats per 
les Corts Valencianes, el Consell Social de la UA ja comptava 
amb la seua composició íntegra. Alguns dels vocals, malgrat 
no ser nous en el Consell, sí que van canviar la seua represen-
tativitat, com el cas de l’exalcaldessa d’Alacant, Sonia Cas-

tedo, que va passar de ser vocal a proposta del president a 
representar l’Ajuntament d’Alacant. Van repetir la presidenta 
de la Diputació, Luisa Pastor, i la representant de Comissions 
Obreres, Consuelo Navarro.

Entre les incorporacions destacades estan la del director ge-
neral de Chocolates Valor, Pedro López; la directora general 
de Concessions Espanya, Asunción Martínez, i el president de 
la Fundació Empresa Universitat d’Alacant (Fundeun) i presi-
dent de la Comissió de Relacions Internacionals de CIERVAL 
(Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat 
Valenciana), Iván Sempere, els tres a proposta de la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esports.

Per part de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme es 
va incorporar Francisco Aznar Payá, vicepresident primer de 
l’Associació Nacional de Comerciants d’Equips, Recanvis, 
Pneumàtics i Accessoris per a Automoció (ANCERA).

A proposta de les organitzacions empresarials, els nous 
vocals són Jorge Brotons Campillo, president de FEPEX i 
Bonnysa; Moisés Jiménez Mañas, president de COEPA, i Ma-
nuel Peláez Robles, director general d’ECISA.

Per part de les organitzacions sindicals, els vocals designats 
són: Francisco García Alcaraz, secretari general de la Fe-
deració d’Ensenyament de CCOO de l’Alacantí-les Marines, 
i Yaissel Sánchez Orta, de la secció d’UGT d’Acció Sindical, 
Ocupació, Formació i Premsa.

A proposta de la Càmera Oficial de Comerç, Indústria i Nave-
gació, el que fóra professor de la Universitat, Ricardo Rega-
lado Tesoro, i, per part dels col·legis professionals de la pro-
víncia d’Alacant, Francisco Martín Irles, degà del Col·legi de 
Doctors i Llicenciats de la província d’Alacant, que presidirà 
la Comissió d’Assumptes Acadèmics del Consell.

També, com a representants del Consell de Govern en el Con-
sell Social, són nous Jerónimo Mora Pascual, representant 
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del Personal Docent i Investigador, i Edgar Hidalgo Ivorra, re-
presentant dels estudiants.

Finalment, a proposta del president del Consell Social de la 
Universitat d’Alacant, continuarà com a vocal Antonio Carbo-
nell Pastor, director general de Proaguas i primer tinent alcal-
de de Sant Vicent, que continuarà al capdavant de la Comis-
sió de Relacions amb la Societat. S’incorpora Patricia Vicente 
Martínez, directora general de Panama Jack.

2. Proposta del Sr. President sobre la composició de les dife-
rents comissions delegades i representants del Consell Social 
en els diferents òrgans de govern de la Universitat, fundaci-
ons i societats en les quals participa. La composició queda, 
per tant, de la següent manera (vegeu pàgina 46).

3. Estudi i autorització, si escau, de la creació de les empre-
ses de base tecnològica:

• Lucentia Laboratorios. Promogut pel grup de recerca Lu-
centia, del Departament de Llenguatges i Sistemes Infor-
màtics de la Universitat d’Alacant, té també amb el suport 
del Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada, el de Filo-
sofia de Dret i Dret Internacional Privat i l’Institut Interuni-
versitari d’Economia Internacional. Centrarà la seua acti-
vitat en la venda de llicència d’aplicacions de programari 
d’«Intel·ligència de Negoci», així com de serveis relacio-
nats amb aquestes solucions informàtiques.

• MEDCAT. El projecte Catalitzadors del Mediterrani, patro-
cinat pel grup de recerca de Piròlisi i Processament de 
Polímers, que pertany al Departament d’Enginyeria Quími-
ca. L’objectiu de l’empresa és la fabricació d’un additiu de 
tabac que en reduiria la toxicitat i que seria utilitzat per a 
tabac de rotllar, entubar o de pipa.
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Ple ordinari 19 de desembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions 
anteriors (16.04.2014 i 19.06.2014).

2. Informe del president. Acords procedents.

3. Informe del rector. Acords procedents.

4. Informe dels presidents de les diferents comissions del 
Consell. Acords procedents.

5. Estudi i aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat 
d’Alacant per a l’exercici 2015.

El ple del Consell Social de la Universitat d’Alacant va aprovar 
per unanimitat uns pressupostos per a 2015 «conservadors i 
prudents, concordes amb les circumstàncies econòmiques 
del país i de la Comunitat», segons manifestà el seu president, 
Francisco Gómez.

La vicerectora de Planificació Econòmica, Mónica Martí, va 
recordar que un any més continuen estancades les subven-
cions ordinàries, i va reiterar l’incompliment del Pla Plurianu-
al de Finançament 2010/17. No obstant això, Martí va aclarir 
al Consell que, gràcies a una aportació extraordinària i fina-
lista de la Generalitat Valenciana, «aquesta serà la primera 
vegada que la Universitat d’Alacant experimentarà un incre-
ment pressupostari des de 2009, que ascendirà a una mica 
més de 176 milions d’euros». Es tracta d’una aportació que 
permetrà finançar una part de la paga extraordinària pendent 
de 2012, així com escometre una sèrie d’infraestructures, 
derivades de l’acord per a la recuperació del deute històric. 
Per la seua banda, Francisco Gómez va avançar que, mal-
grat no tractar-se d’un increment pressupostari consolidat, 
«permetrà avançar i escometre millores». El president va ma-
nifestar estar en la mateixa línia proposada per la direcció 
universitària «de continuar amb el suport als estudiants i a 
la internacionalització així com a la captació de talent jove i 
talent científic».
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CODI 
ECONÒMIC 

EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS 2015 2014 Variació % Var.

303 Taxes per serveis administratius 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00 66,7%
310 Ingressos matriculació estudis oficials 29.832.682,00 30.085.463,00 -252.781,00 -0,8%
311 Ingressos matriculació estudis propis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,0%
312 Drets de matriculació en cursos i seminaris 260.000,00 250.000,00 10.000,00 4,0%
313 Ingressos per activitats culturals i esportives 400.000,00 500.000,00 -100.000,00 -20,0%
314 Inscripcions a congressos i similars 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%
315 Proves d'accés a la universitat 320.000,00 320.000,00 0,00 0,0%
319 Altres preus públics 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%
320 Contractes article 83 1.955.000,00 2.000.000,00 -45.000,00 -2,3%
330 Venda de béns 40.000,00 38.000,00 2.000,00 5,3%
380 Reintegraments 15.000,00 20.000,00 -5.000,00 -25,0%
391 Proves selectives 500,00 0,00 500,00
399 Ingressos diversos 275.000,00 250.000,00 25.000,00 10,0%

Total Cap. 3 37.198.182,00 36.963.463,00 234.719,00 0,6%
401 Transferències corrents f inalistes de l'administració de l'estat 0,00 160.000,00 -160.000,00 -100,0%
402 Transferències corrents d'organismes autònoms de l'estat 550.000,00 500.000,00 50.000,00 10,0%

43000 Model de f inançament 120.522.068,11 120.522.068,10 0,01 0,0%
43003 Emissió de deute 4.101.908,00 4.446.930,00 -345.022,00 -7,8%
43099 Finançament paga extraordinària desembre 2012 1.351.040,00 1.351.040,00
43200 Altres transferències corrents f inalistes de la Consellería d'Educació de la G.V. 128.000,00 127.000,00 1.000,00 0,8%

430 Transferències corrents de la Consellería d'Educació de la Generalitat 126.103.016,11 125.095.998,10 1.007.018,01 0,8%
432 Altres transferències corrents f inalistes de la Generalitat 52.060,82 23.570,00 28.490,82 120,9%
460 D'ajuntaments 10.000,00 10.000,00
470 D'empreses privades 200.000,00 332.000,00 -132.000,00 -39,8%

Total Cap. 4 126.915.076,93 126.111.568,10 803.508,83 0,6%
520 Interessos de comptes bancaris 1.000,00 10.000,00 -9.000,00 -90,0%
540 Lloguer de béns immobles 75.000,00 75.000,00 0,00 0,0%
550 De concessions administratives 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0%
599 Llicències de patents 45.000,00 45.000,00

Total Cap. 5 721.000,00 685.000,00 36.000,00 5,3%
701 Transferències de capital f inalistes de l'administració de l'estat 3.515.399,95 2.800.000,00 715.399,95 25,5%
702 D'organismes autònoms de l'estat 23.480,97 400.000,00 -376.519,03 -94,1%
710 De les entitats autònomes de la Generalitat 20.000,00 100.000,00 -80.000,00 -80,0%

73000 Investigació 1.935.562,93 1.791.500,00 144.062,93 8,0%
73004 Amortització plans d'inversions 0,00 1.643.219,00 -1.643.219,00 -100,0%
73005 Convenis f inançament despeses d'inversió 2.500.000,00 2.500.000,00

730 De la Consellería d'Educació 4.435.562,93 3.434.719,00 1.000.843,93 29,1%
731 D'altres Consellerías de la G.V. 126.252,06 91.750,00 34.502,06 37,6%
750 De les Administracions Generals de les Comunitats Autònomes 12.000,00 12.000,00
751 Dels seus Organismes Autònoms 10.780,00 10.780,00
760 D'ajuntaments 120.000,00 120.000,00 0,00 0,0%
761 De diputacions 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0%
770 D'empreses privades 612.000,00 638.300,00 -26.300,00 -4,1%
780 De famílies i institucions sense f inalitats de lucre 200.000,00 300.000,00 -100.000,00 -33,3%
795 Altres transferències de capital de la UE 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,0%
799 Altres transferències 150.000,00 150.000,00

Total Cap. 7 11.435.475,91 10.094.769,00 1.340.706,91 13,3%
Total ingressos 176.269.734,84 173.854.800,10 2.414.934,74 1,4%



5. CONVOCATÒRIES I ACORDS

43

Universitat d’Alacant                                                                                                          PRESSUPOSTOS 2015  11

CODI 
ECONÒMIC 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 2015 2014 Variació % Var.

120 Retribucions personal docent i d'investigació (PDI) funcionari 46.930.422,68 46.378.285,33 552.137,35 1,2%
121 Retribucions del PDI laboral f ix 5.184.705,32 4.597.303,22 587.402,10 12,8%
130 Retribucions del PAS funcionari 35.574.562,05 35.021.425,36 553.136,69 1,6%
131 Retribucions del PAS laboral f ix 128.706,31 168.236,12 -39.529,81 -23,5%
140 Retribucions personal docent contractat (laboral temporal) 9.855.308,84 9.991.113,90 -135.805,06 -1,4%
141 Retribucions personal d'administració i serveis contractat (laboral temporal) 211.844,27 534.087,50 -322.243,23 -60,3%
150 Productivitat 325.000,00 325.000,00 0,00 0,0%
151 Gratif icacions 188.000,00 56.000,00 132.000,00 235,7%
160 Quotes socials 13.950.371,15 13.853.450,07 96.921,08 0,7%
161 Prestacions socials 464.590,66 526.653,99 -62.063,33 -11,8%

Total Cap. 1 112.813.511,28 111.451.555,49 1.361.955,79 1,2%
2 Despeses corrents en béns i serveis 29.408.040,65 29.141.260,22 266.780,43 0,9%

Total Cap. 2 29.408.040,65 29.141.260,22 266.780,43 0,9%
300 Interessos deute 4.101.908,00 4.446.930,00 -345.022,00 -7,8%
310 Interessos de préstecs en moneda nacional 0,00 700.000,00 -700.000,00 -100,0%
319 Altres despeses f inanceres 700.000,00 1.000.000,00 -300.000,00 -30,0%

Total Cap. 3 4.801.908,00 6.146.930,00 -1.345.022,00 -21,9%
480 Transferències corrents a famílies 2.739.284,00 2.707.554,00 31.730,00 1,2%
481 Transferències corrents a institucions sense f inalitats de lucre 2.100.519,21 1.824.519,21 276.000,00 15,1%

Total Cap. 4 4.839.803,21 4.532.073,21 307.730,00 6,8%
Investigació universitària 11.398.435,91 10.103.793,67 1.294.642,24 12,8%
Programes institucionals 2.419.350,00 2.530.440,00 -111.090,00 -4,4%

680 Investigació universitària 13.817.785,91 12.634.233,67 1.183.552,24 9,4%
620 Pla d'inversions 10.131.000,00 7.631.000,00 2.500.000,00 32,8%

Total Cap. 6 23.948.785,91 20.265.233,67 3.683.552,24 18,2%
740 A Empreses públiques 150.000,00 150.000,00 0,00 0,0%
741 A Fundacions 157.596,48 157.596,48 0,00 0,0%

Total Cap. 7 307.596,48 307.596,48 0,00 0,0%
910 Amortització de préstecs a curt termini d'ens del Sector Públic 128.905,16 128.905,16
911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic 21.184,15 366.932,03 -345.747,88 -94,2%
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic 0,00 1.643.219,00 -1.643.219,00 -100,0%

Total Cap. 9 150.089,31 2.010.151,03 -1.860.061,72 -92,5%
Total despeses 176.269.734,84 173.854.800,10 2.414.934,74 1,4%



CONSELL SOCIAL • MEMÒRIA 2013-14

44

6. Pla d’Actuacions del Consell Social per al 2015. Acords 
procedents (vegeu apartat 8).

En el ple es va presentar el Pla d’Actuacions del Consell Soci-
al per a 2015, l’objectiu del qual, com va matisar el president, 
«és concretar accions i objectius i el cost que comporten», és 
a dir, que «és una guia que marcarà les prioritats del Consell 
tant com a proposta d’actuació com de col·laboració amb al-
tres òrgans de govern per a afrontar els reptes globals que té 
plantejada l’educació superior».

El pla centra les seues actuacions en cinc línies que passen 
per promoure les relacions de la Universitat amb el seu en-
torn, impulsar l’eficiència i afavorir la qualitat, potenciar la in-
ternacionalització, així com donar suport a l’empreniment i la 
innovació i fomentar la transparència i l’ètica i el bon govern 
en el nostre àmbit.

7. Elecció de representants del Consell Social en el Consell 
de Govern.

8. Política d’igualtat de la Universitat d’Alacant.

En el transcurs de la sessió plenària, en la qual es va dedicar 
un minut de silenci per les víctimes de violència de genere, 
la delegada del rector per a polítiques de gènere i directora 
de la Unitat d’Igualtat de la Universitat d’Alacant, María José 
Rodríguez Jaume, va traslladar al Consell la política universi-
tària en matèria d’Igualtat. En aquest sentit, el rector, Manuel 
Palomar, va postil·lar que la igualtat real i efectiva entre dones 
i homes és un tema inclòs en el decàleg d’actuació de l’actual 
equip directiu, ja que «la universitat ha de ser un referent i 
ha d’actuar com a avançada en temes de tanta rellevància 
social».

9. Preguntes i propostes. Acords procedents.
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5.2. Comissions permanents

        

  

Títol: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE DEL 
CONSELL SOCIAL EN LES SEUES COMISSIONS 
PERMANENTS
Categoria: DISPOSICIONS GENERALS
Òrgan: Consell Social
Data d'aprovació: 1 de març de 2013

    

Titulo: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO DEL 
CONSEJO SOCIAL EN SUS COMISIONES PERMANENTES
Categoría: DISPOSICIONES GENERALES
Órgano: Consejo Social
Fecha de aprobación: 1 de marzo de 2013

  

  
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE DEL CONSELL SOCIAL 
EN LES SEUES COMISSIONS PERMANENTS

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO DEL CONSEJO 
SOCIAL EN SUS COMISIONES PERMANENTES

  
El Ple del Consell Social de la Universitat d´Alacant, reunit en sessió 
ordinària de data de 26 de setembre de 2012, va aprovar: 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Alicante, reunido en 
sesión ordinaria de fecha de 26 de septiembre de 2012, aprobó:

  
"De conformitat amb l´article 13.2 de la Llei 2/2003, de 28 gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, concordant amb l´article 11.4 del Decret 17/2006, de 27 
gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s´aprova el Reglament 
d´Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat 
d´Alacant, aquest Ple delega amb caràcter genèric i de manera 
habitual tots els assumptes que per la seva naturalesa corresponguin 
a cada Comissió d´acord amb els articles 12, 13 i 14 de l´esmentat 
Reglament.

"De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 2/2003, de 28 enero, 
de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Valencianas, concordante con el artículo 11.4 del Decreto 17/2006, de 
27 enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de 
la Universidad de Alicante, este Pleno delega con carácter genérico y 
de manera habitual todos los asuntos que por su naturaleza 
correspondan a cada Comisión de acuerdo con los artículos 12, 13 y 
14 del mencionado Reglamento.

  
Queda exclosa la delegació per a l´aprovació anual del Pressupost i la 
Programació Plurianual, així com l´aprovació dels Comptes Anuals i la 
Liquidació del Pressupost. 

Queda excluida la delegación para la aprobación anual del 
Presupuesto y la Programación Plurianual, así como la aprobación de 
las Cuentas Anuales y la Liquidación del Presupuesto.

  
Els acords adoptats quant al règim jurídic-administratiu dels acords 
per les Comissions subjectes a delegació esgoten la via administrativa
d´acord amb l´article 20 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, concordant amb l´article 34 del Decret 17/2006, de 27 
de gener, del Consell de la Generalitat pel qual s´aprova el Reglament 
d´Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat 
d´Alacant".

Los acuerdos adoptados en cuanto al régimen jurídico-administrativo
de los acuerdos por las Comisiones sujetas a delegación agotan la vía 
administrativa de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 2/2003, de 28 
de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas, concordante con el artículo 34 
del Decreto 17/2006, de 27 de enero, del Consell de la Generalitat por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social de la Universidad de Alicante".

  
Alacant, 1 de març de 2013 Alicante, 1 de marzo de 2013
  
El President del Consell Social El Presidente del Consejo Social
  
Ricardo Ferré Alemán Ricardo Ferré Alemán
    

BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante

26 de març de 2013
26 de marzo de 2013       

1
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President: Sr. Francisco Gómez Andreu

Vocals
Sr. Jorge Brotons Campillo
Sr. Moisés Jiménez Mañas
Sr. Pedro López López
Sr. Jerónimo Mora Pascual
Sra. Consuelo Navarro Sánchez
Sr. Rafael Pla Penalva
Sra. Patricia Vicente Martínez

Secretari
Sr. Luis Ramos Gutiérrez

Comissió d’assumptes econòmics

La Comissió d’Assumptes Econòmics estarà composta pel 
president del Consell Social, o persona per ell designada per 
a presidir-la, dos representants de la part acadèmica i sis re-
presentants dels interessos socials, que asseguren la repre-
sentativitat dels diferents col·lectius que componen el Consell 
Social.

Correspondrà a la Comissió d’Assumptes Econòmics dicta-
minar, fer informes i proposar al ple acords sobre l’activitat 
econòmica i financera de la Universitat, i també l’acompliment 
de totes aquelles funcions que el ple hi puga delegar (art. 12. 
Decret 17/2006, de 27 de gener, del Consell de la Generalitat, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament 
del Consell Social de la Universitat d’Alacant).

Comissió acadèmica

La Comissió d’Assumptes Acadèmics estarà formada pel 
president del Consell Social, o persona per ell designada per 
a presidir-la, dos representants de la part acadèmica i sis re-
presentants dels interessos socials, que asseguren la repre-
sentativitat dels diferents col·lectius que componen el Consell 
Social.

Correspondrà a la Comissió d’Assumptes Acadèmics enten-
dre dels assumptes relatius a la vida acadèmica universitària, 
i també l’acompliment de totes aquelles funcions que el ple 
hi puga delegar (art. 13. Decret 17/2006, de 27 de gener, del 
Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament d’Or-
ganització i Funcionament del Consell Social de la Universitat 
d’Alacant).

President: Sr. Francisco Martín Irles

Vocals
Sr. Francisco Aznar Payá
Sra. Aránzazu Calzada González
Sr. Andrés Lluch Figueres 
Sr. José Manuel Mora Chacón
Sr. Ricardo Regalado Tesoro
Sra. Yaissel Sánchez Orta
Sr. Iván Sempere Massa

Secretari
Sr. Luis Ramos Gutiérrez
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Comissió de relacions amb la societat

La Comissió de Relacions amb la Societat estarà formada pel 
president del Consell Social, o persona per ell designada per 
a presidir-la, dos representants de la part acadèmica i sis re-
presentants dels interessos socials, que asseguren la repre-
sentativitat dels diferents col·lectius que componen el Consell 
Social.

La Comissió de Relacions amb la Societat té per objectiu el 
foment de la participació de la societat en la Universitat i de 
la presència d’aquesta en aquella, i dedicarà una atenció es-
pecial a la col·laboració de la societat en el finançament de la 
Universitat, i també l’acompliment de totes aquelles funcions 
que el ple hi puga delegar (art. 14. Decret 17/2006, de 27 de 
gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Re-
glament d’Organització i Funcionament del Consell Social de 
la Universitat d’Alacant).

President: Sr. Antonio Carbonell Pastor

Vocals
Sra. Sonia Castedo Ramos
Sr. Francisco García Alcaraz
Sr. Edgar Hidalgo Ivorra
Sr. Juan Antonio Iniesta Ribelles 
Sra. Asunción Martínez García
Sr. Manuel Palomar Sanz
Sra. Luisa Pastor Lillo
Sr. Manuel Peláez Robles

Secretari
Sr. Luis Ramos Gutiérrez
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Comissió d’Assumptes Econòmics

12 de març de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(17.12.2012).

2. Estudi i aprovació, si escau, de l’assignació del component 
de mèrits de mobilitat docent i investigadora avaluats per 
l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’assignació de 
retribucions addicionals del personal docent i investigador 
funcionari.

4. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació pressupostà-
ria número 5, 6, 7 i 8 de l’exercici econòmic 2012.

5. Normes sobre exempció del pagament de preus públics per 
matrícula per a estudis de grau, estudis de primer i segon ci-
cle i estudis de màster oficial, en la Universitat d’Alacant.

6. Estudi i aprovació, si escau, de la taxa del títol propi Expert 
en Gestió del Patrimoni per al curs acadèmic 2013/2014.

7. Informe de Gerència de la liquidació provisional del pres-
supost de 2012.

8. Posada en coneixement:

8.1. Contractes de recerca / prestació de serveis.

8.2. Patents.

8.3. Autorització a la Secretaria General per a interposar, a 
través del Servei Jurídic, recurs contenciós administratiu 
contra la denegació presumpta per silenci administratiu del 
recurs de reposició interposat contra la denegació per l’Ofi-
cina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) de les ajudes 
sol·licitades a l’empara de la Convocatòria de 23 de març de 
2012 per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat.

8.4. Proposta de l’avaluació de l’exercici de funcions del PAS 
de l’any 2012.

8.5. Convenis nacionals.

8.6. Convenis Internacionals.

8.7. Convenis de pràctiques.

9. Preguntes i propostes.
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26 d’abril de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(12.03.2013).

2. Estudi i aprovació, si escau, de les modificacions pressu-
postàries número 9, 10, 11 i 12 de l’exercici econòmic 2012.

3. Informe de la liquidació del pressupost i dels comptes anu-
als de la Universitat corresponents a l’exercici 2012.

4. Estudi i aprovació, si escau, dels comptes anuals aprovats 
per les juntes generals respectives de les societats i fundaci-
ons que es detallen, en les quals la Universitat d’Alacant par-
ticipa, corresponents a l’exercici 2012:

 – Centre Superior d’Idiomes de la UA
 – Fundació General de la Universitat d’Alacant
 – Fundació l’Alcúdia

 – Societat Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i 
Científics de la Universitat d’Alacant

5. Estudi de models de gestió per a ordenar les actuacions de 
la Universitat d’Alacant en matèria econòmica. Acords pro-
cedents.

6. Posada en coneixement:

6.1. Contractes de recerca / prestació de serveis.

6.2. Actualització del complement de productivitat al PAS per 
avaluació de l’exercici de funcions de l’any 2013.

6.3. Convenis nacionals.

6.4. Convenis internacionals.

6.5. Convenis de pràctiques.

7. Preguntes i propostes.

17 de juliol de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(26.04.2013).

2. Estudi i aprovació, si escau, de la Normativa de la Univer-
sitat d’Alacant per a la contractació de treballs de caràcter 
científic, tècnic i artístic, i de projectes relacionats amb l’ac-
tivitat investigadora.

3. Estudi i autorització, si escau, per a la creació per la UA de 
l’empresa de base tecnològica KINETIC LAB. Es tracta d’una 
empresa d’esport d’alt rendiment que cerca convertir-se en 
el centre de referència en l’anàlisi esportiva i que servisca 
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de suport a equips, clubs i firmes esportives. En relació amb 
la proposta de creació, es recomana tenir més claredat en la 
tramitació que generalment se segueix per a la constitució de 
l’empresa de base tecnològica i s’apunta la possibilitat d’es-
tablir pautes en aquest sentit.

4. Estudi i aprovació, si escau, de les modificacions pressu-
postàries número 1, 2, 3 i 4 de l’exercici econòmic 2013.

5. Fixació de les taxes acadèmiques dels ensenyaments que 
permeten obtenir els títols propis de postgrau i especialització 
per al curs 2013-2014.

6. Renovació dels membres del Consell: acords procedents.

7. Informe sobre l’exercici del «control intern» en la UA: acords 
procedents (plans d’actuació).

8. Posada en coneixement:

8.1. Normativa de la Universitat d’Alacant reguladora de les 
convocatòries per a la selecció de personal investigador con-
tractat en règim laboral temporal i la seua contractació.

8.2. Patents i models d’utilitat.

8.3. Contractes de recerca / prestació de serveis.

8.4. Convenis nacionals.

8.5. Convenis internacionals.

8.6. Convenis de pràctiques.

9. Preguntes i propostes: acords procedents.

21 d’octubre de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(17.07.2013).

2. Estudi i autorització, si escau, per a la creació per la UA 
de l’empresa de base tecnològica Bionostrum Pest Control. 
Aquesta sorgeix com a spin-off de la Universitat d’Alacant 
per al control biològic de plagues agrícoles i de jardineria 
urbana. 
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3. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació pressupostà-
ria número 5 de l’exercici econòmic 2013.

4. Coneixement previ a l’aprovació pel Consell de Govern dels 
criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Univer-
sitat d’Alacant per a l’exercici econòmic 2014.

5. Preguntes i propostes: acords procedents.

19 de desembre de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(21.10.2013).

2. Informe del pressupost de la Universitat d’Alacant per a 
l’exercici 2014.

3. Informe dels comptes anuals aprovats per les juntes ge-
nerals respectives de les fundacions que es detallen, en les 
quals la Universitat d’Alacant participa, corresponents a 
l’exercici 2012:

 – Fundació General de la Universitat d’Alacant
 – Fundació Parc Científic d’Alacant

4. Posada en coneixement dels plans d’actuació de les soci-
etats i fundacions que es detallen, en les quals la Universitat 
d’Alacant participa, corresponents a l’exercici 2014:

 – Fundació Parc Científic d’Alacant
 – Fundació l’Alcúdia
 – Fundació General de la Universitat d’Alacant
 – Centre Superior d’Idiomes de la UA
 – Societat Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i 

Científics de la Universitat d’Alacant

5. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació pressupostà-
ria número 6 de l’exercici econòmic 2013.

6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’assignació del 
component de mèrits de mobilitat docent i investigadora ava-
luats per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificacions 
de pressupost en determinats títols propis del curs acadèmic 
2013-2014.

8. Preguntes i propostes: acords procedents.

10 d’abril de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(19.12.2013).

2. Informe del President: acords procedents.

3. Informe semestral del director de l’Oficina de Control Pres-
supostari.

4. Informe sobre l’execució del pressupost de l’exercici ac-
tual.

5. Convalidació, si escau, de l’acte de donació de vehicle re-
alitzat per la Universitat d’Alacant a l’Ajuntament de Villena.

6. Estudi i aprovació, si escau, de les modificacions pressu-
postàries número 7, 8 i 9 de l’exercici econòmic 2013, i número 
1 i 2 de l’exercici econòmic 2014.

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta del Consell de 
Govern per a la incorporació de càrrecs acadèmics especí-
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fics de la Universitat d’Alacant amb dret a punts a l’efecte de 
retribució.

8. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’assignació de 
retribucions addicionals del personal docent i investigador 
funcionari.

9. Informe de la liquidació del pressupost i dels comptes anu-
als de la Universitat corresponents a l’exercici 2013.

10. Estudi i aprovació, si escau, dels comptes anuals aprovats 
per les juntes generals respectives de les societats i fundaci-
ons que es detallen, en les quals la Universitat d’Alacant par-
ticipa, corresponents a l’exercici 2013:

• Centre Superior d’Idiomes de la UA
• Fundació General de la Universitat d’Alacant
• Fundació l’Alcúdia
• Fundació Parc Científic
• Societat Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i Ci-

entífics de la Universitat d’Alacant

11. Preguntes i propostes: acords procedents.

15 de juliol de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(10.04.2014).

2. Informe del president: acords procedents.

3. Aprovació dels preus públics de títols propis per al curs 
acadèmic 2014-2015.

4. Estudi i aprovació, si escau, de les modificacions pressu-
postàries número 3, 4, 5 i 6 del pressupost 2014.

5. Estudi i autorització, si escau, de la proposta d’actuació so-
bre terrenys per a l’ampliació del campus.

6. Preguntes i propostes: acords procedents.

17 de setembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(15.07.2014).

2. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació pressupostà-
ria número 7 del pressupost 2014.

3. Informe de l’estat de l’execució del pressupost 2014 de la 
Universitat d’Alacant.

4. Avanç de les línies generals i dels criteris bàsics de l’elabo-
ració del pressupost de la Universitat d’Alacant per a l’exer-
cici 2015.
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5. Donar conformitat, si escau, per a proposar a la Generalitat 
Valenciana l’aprovació de pòlissa de crèdit del Banc Santan-
der SA a favor de la Universitat d’Alacant. (a/ Pòlissa vigent 
per a renovar I, b/ Regulació aplicable a les operacions d’en-
deutament).

6. Preguntes i propostes: acords procedents.

29 d’octubre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(15.07.2014).

2. Informe favorable, si escau, de la proposta de memòria del 
màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecu-
lar.

3. Informe favorable, si escau, de la modificació del Programa 
d’Estudis Simultanis Dret i Criminologia (DECRIM) de la Facul-
tat de Dret.

4. Posada en coneixement:

4.1 Modificació de plantilla docent aprovada pel Consell de 
Govern de 18 de juliol de 2014.

4.2 Criteris per a la implantació i la continuïtat de titulacions 
oficials de màsters universitaris.
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4.3 Activitats universitàries culturals, esportives, de represen-
tació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de 
reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

5. Reclamació dels alumnes de la Facultat d’Educació de la 
Universitat d’Alacant respecte a les sol·licituds de canvis de 
torn.

6. Preguntes i propostes: acords procedents.

5 de novembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(20.10.2014).

2. Posada en coneixement de la modificació al conveni subs-
crit el 26 de maig de 2008 entre la Conselleria d’Educació i la 
Universitat d’Alacant per a finançament de despeses corrents 
i d’inversió, modificat el 10 d’octubre de 2011: acords proce-
dents.

3. Preguntes i propostes: acords procedents.

16 de desembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(05.11.2014).

2. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació pressupostà-
ria número 10 del pressupost 2014.

3. Informe del pressupost de la Universitat d’Alacant per a 
l’exercici 2015.

4. Posada en coneixement del contracte de cessió de l’edifici 
del Banc Sabadell situat a Alacant, C/ Sant Ferran núm. 40.

5. Coneixement, amb caràcter previ, dels plans d’actuació de 
les societats i fundacions que es detallen, en les quals la Uni-
versitat d’Alacant participa, corresponents a l’exercici 2015:

• Fundació Parc Científic d’Alacant
• Fundació l’Alcúdia
• Fundació General de la Universitat d’Alacant
• Centre Superior d’Idiomes de la UA
• Societat Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i Ci-

entífics de la Universitat d’Alacant

6. Preguntes i propostes: acords procedents.
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Comissió d’Assumptes Acadèmics

13 de març de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(11.12.2012).

2. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació dels següents 
títols de màster universitari i plans d’estudi de grau:

• Màster universitari en Arquitectura i Urbanisme Sostenible
• Màster universitari en Automàtica i Robòtica
• Màster universitari en Economia Aplicada
• Màster universitari en Recerca Educativa
• Màster universitari en Comunicació i Indústries Creatives
• Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària
• Grau en Infermeria
• Grau en Nutrició Humana i Dietètica
• Grau en Espanyol: Llengua i Literatures
• Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Grau en Mestre Educació Primària

3. Estudi i aprovació, si escau:

3.1. Propostes dels programes de doctorat per al curs acadè-
mic 2013/2014.

3.2. Proposta de màster universitari en Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports.

4. Posada en coneixement:

4.1. Posada en coneixement de les modificacions de plantilla 
docent aprovades pel Consell de Govern el 30 de gener i el 25 
de febrer de 2013.

4.2. Posada en coneixement sobre el seguiment de les titulaci-
ons oficials de la Universitat d’Alacant.

4.3. Posada en coneixement de la proposta de Normativa de la 
Comissió de Política Lingüística.

4.4. Posada en coneixement del títol propi d’Expert en Gestió 
del Patrimoni.

4.5. Posada en coneixement de la normativa per la qual es re-
gula la dedicació docent del personal docent i investigador 
funcionari o amb contracte laboral indefinit.

5. Preguntes i propostes.

21 de juny de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Acord per a elevar proposta al Consell de la Generalitat so-
bre la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat d’Ala-
cant.

3. Aprovació, si escau, de la Normativa de permanència i con-
tinuació d’estudis per als estudiants matriculats en títol de 
grau de la Universitat d’Alacant.

4. Aprovació, si escau, de la Normativa de permanència i con-
tinuació d’estudis per a estudiants matriculats en programes 
de doctorat de la Universitat d’Alacant.

5. Acord del Consell i el Sistema Universitari Públic Valencià 
per a la implantació del Mapa de Titulacions: acords proce-
dents.

6. Posada en coneixement:
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6.1. Límit màxim d’admissió d’estudiants de graus i màsters 
oficials, curs 2012/2014.

6.2. Modificació de plantilla docent aprovada per Consell de 
Govern de 29 de maig de 2013.

7. Preguntes i propostes.

25 de novembre de 2013

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(21.06.2013).

2. Informe del president: acords procedents.

3. Estudi per a l’elevació de proposta al Consell de la Genera-
litat de la Modificació de les següents titulacions oficials que 
es detallen a continuació: acords procedents.

• Grau en Biologia
• Grau en Òptica i Optometria
• Grau en Gestió i Administració Pública
• Grau en Criminologia
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques
• Grau en Arquitectura/Fonaments de l’Arquitectura
• Grau en Dret
• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
• Grau en Enginyeria Civil
• Grau en Enginyeria Informàtica
• Grau en Infermeria
• Modificació de l’assignatura Treball Final de Grau dels tí-

tols de la Facultat de Ciències
• Màster universitari en Química Ambiental i Sostenible
• Màster universitari en Ciència de Materials
• Màster universitari en Enginyeria Informàtica

4. Estudi per a l’elevació de proposta al Consell de la Gene-
ralitat de les memòries de màsters universitaris per al curs 
2014-2015 que es detallen a continuació: acords procedents.

• Màster universitari en Programació de Dispositius Mòbils
• Màster universitari en Història de la Ciència i Comunicació 

Científica
• Màster universitari en Història i Identitats en el Mediterrani 

Occidental (xv-xix)
• Màster universitari en Enginyeria Química

5. Posada en coneixement: acords procedents.

• Pla de Formació de la Universitat d’Alacant per a l’obtenció 
de la capacitació docent en valencià i en llengües estran-
geres.

• Criteris per a la dotació de places pertanyents als cossos 
docents universitaris depenent de la taxa de reposició per 
a l’any 2013.

• Activitats universitàries susceptibles de reconeixement 
acadèmic.

• Normativa sobre avaluació curricular mitjançant compen-
sació de qualificacions de l’alumnat de títols oficials de 
grau i màster de la Universitat d’Alacant.

6. Preguntes i propostes: acords procedents.

29 de gener de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(25.11.2013).

2. Informe del president: acords procedents.

3. Informe favorable, si escau, per a la creació dels instituts 
universitaris que es detallen tot seguit:
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• Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patri-
moni Històric (INAPH).

 – Memòria
 – Certificat
 – Informe

• Institut Universitari de Recerca d’Estudis de Gènere de la 
Universitat d’Alacant.

 – Memòria
 – Certificat
 – Informe

4. Informe favorable, si escau, per a la modificació de les se-
güents titulacions oficials que es detallen tot seguit:

• Grau en Mestre en Educació Infantil
• Grau en Mestre en Educació Primària
• Grau en Criminologia
• Màster Universitari en Electroquímica, Ciència i Tecnologia

5. Informe favorable, si escau, per a la implantació dels màs-
ters universitaris per al curs 2014-2015 que es detallen tot se-
guit:

• Màster universitari en Arquitectura
• Màster universitari en Optometria Avançada i Salut Visual
• Màster universitari en Paleontologia Aplicada
• Màster universitari en Recerca Criminal i Ciències Foren-

ses

6. Posada en coneixement de les modificacions de plantilla 
docent aprovades pel Consell de Govern del 30 de juliol, 23 
d’octubre, 26 de novembre i 17 de desembre de 2013.

7. Preguntes i propostes: acords procedents.

10 d’abril de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(29.01.2014).

2. Informe del president: acords procedents.

3. Informe favorable, si escau, de la memòria de títol de grau 
en Enginyeria per a la Salut.

4. Posada en coneixement:

4.1. Modificació de plantilla docent aprovada pel Consell de 
Govern del 27 de febrer de 2014.

4.2. Modificacions de determinats ensenyaments propis de 
postgrau i especialització del curs acadèmic 2013-2014.
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4.3. Modificació del Reglament pel qual es regulen els treballs 
de Final de Grau i Final de Màster per als estudis impartits per 
l’Escola Politècnica Superior.

4.4. Relació d’activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació, suscep-
tibles de reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

4.5. Normativa sobre exempció en el pagament de preus pú-
blics per matrícula en la Universitat d’Alacant per a estudis de 
grau i estudis de primer i segon cicle.

5. Criteris d’assignació a departaments de les beques col·la-
boració.

6. Preguntes i propostes: acords procedents.

15 de juliol de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(10.04.2014).

2. Informe del president: acords procedents.

3. Informe previ favorable, si escau, de la proposta del Pro-
grama d’Estudis Simultanis Dret i Criminologia de la Facultat 
de Dret.

4. Informe previ favorable, si escau, de les modificacions de 
les titulacions oficials que es detallen tot seguit:

• Grau en GAP
• Grau en Dret
• Grau en Criminologia
• Grau en Arquitectura Tècnica
• Grau en Enginyeria Química
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques
• Grau en Química
• Grau en Matemàtiques

5. Informe previ favorable, si escau, del Programa de Doctorat 
en Traductologia, Traducció Professional i Audiovisual.

6. Informe previ favorable, si escau, de la modificació dels 
Programes de Doctorat curs 2014/2015 en:

• Biologia Experimental i Aplicada
• Ciències de la Salut
• Filosofia i Lletres
• Informàtica
• Enginyeria dels Materials, les Estructures i el Terreny: 

Construcció Sostenible.
• Síntesi Orgànica
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• Turisme
• Ciències Experimentals i Biosanitàries

7. Posada en coneixement:

7.1. Criteris per a la dotació de places pertanyents als cossos 
docents universitaris depenent de la taxa de reposició.

7.2. Modificació de plantilla docent aprovada per Consell de 
Govern de 26 de maig de 2014.

7.3. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2014 de places de 
cossos docents universitaris.

7.4. Títols propis per al curs 2014/2015.

8. Proposta de distribució de beques col·laboració entre els 
diferents departaments.

9. Preguntes i propostes: acords procedents.

29 d’octubre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(15.07.2014).

2. Informe favorable, si escau, de la proposta de Memòria del 
màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecu-
lar.

3. Informe favorable, si escau, de la modificació del Programa 
d’Estudis Simultanis Dret i Criminologia (DECRIM) de la Facul-
tat de Dret.

4. Posada en coneixement:

4.1 Modificació de Plantilla Docent aprovada per Consell de 
Govern de 18 de juliol de 2014.

4.2 Criteris per a la implantació i continuïtat de titulacions ofi-
cials de màsters universitaris.

4.3 Activitats universitàries culturals, esportives, de represen-
tació estudiantil, solidàries i de cooperació, susceptibles de 
reconeixement acadèmic en les titulacions de grau.

5. Reclamació dels alumnes de la Facultat d’Educació de la 
Universitat d’Alacant respecte de les sol·licituds de canvis de 
torn.

6. Preguntes i propostes: acords procedents.

16 de desembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(29.10.2014).

2. Informe favorable, si escau, de les titulacions oficials que es 
detallen a continuació:

• Títol de grau en Enginyeria Robòtica
• Màster universitari en Gestió Administrativa per la Univer-

sitat d’Alacant
• Màster universitari en Dret de Danys per la Universitat 

d’Alacant

3. Informe favorable, si escau, de la modificació de les titula-
cions oficials que es relacionen a continuació:

• Grau en Mestre Educació Infantil
• Grau en Treball Social
• Grau en Enginyeria Civil
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• Grau en Arquitectura
• Grau en Enginyeria Informàtica
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques
• Grau en Estudis Àrabs
• Grau en Geografia i Ordenació del Territori
• Grau en Filologia Catalana
• Grau en Español: Llengua i Literatures
• Grau en Estudis Francesos
• Grau en Estudis Anglesos
• Grau en Turisme
• Màster universitari en Història i Identitats en el Mediterrani 

Occidental (segles xv-xix)

4. Posada en coneixement:

4.1. Modificacions de plantilla docent aprovades per Consell 
de Govern de 30 d’octubre i 27 de novembre de 2014.

4.2. Modificació del Reglament pel qual es regulen els treballs 
de Final de Grau i Final de Màster per als estudis impartits en 
l’Escola Politècnica Superior.

4.3. Modificacions de títols propis.

5. Preguntes i propostes: acords procedents.

Comissió de Relacions amb la Societat

28 de maig de 2013

Ordre del dia

1. Constitució de la Comissió de Relacions amb la Societat del 
Consell Social de la UA.

2. Informe del president de la Comissió: acords procedents.

3. Propostes i estratègies per a afavorir la relació universitat/
societat, especial referència al Parc Científic.

4. Premi Consell Social per a la Promoció de l’Excel·lència 
Docent. Es tracta de tornar a convocar aquests premis amb 
la col·laboració de la Generalitat Valenciana i introduir-hi im-
portants novetats. Així, la nova edició involucra les diferents 
facultats i l’Escola Politècnica de la Universitat d’Alacant, es 
convoca un premi per a cada centre i s’incorporen els degans 
en els jurats. D’aquesta manera, cada centre pot presentar 
una selecció de les candidatures que haurien d’entrar en les 
deliberacions.

• Conveni Generalitat-Universitat.
• Proposta de bases.

5. Preguntes i propostes.
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11 d’abril de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(28.05.2013).

2. Premi del Consell Social a la Contribució al desenvolupa-
ment i la innovació. Aquest reconeixement, de caràcter hono-
rífic, distingeix les «bones pràctiques» de col·laboració entre 
la Universitat d’Alacant i les empreses, institucions públiques 
i organismes privats tant del seu entorn com de l’àmbit inter-
nacional. En concret, aquelles pràctiques que estan relaci-
onades amb la transferència a la societat de les capacitats 
disponibles en la Universitat per a la conversió del desen-
volupament científic en innovació tecnològica i el desenvo-
lupament institucional, la creativitat i la cultura empresarial 
de l’entorn universitari i les accions de col·laboració univer-
sitat-societat com a motor del desenvolupament tecnològic i 
del progrés social.

3. Premi Consell Social per a la Promoció de l’Excel·lència Do-
cent.

4. Posada en coneixement: 

4.1. Contractes de recerca/prestació de serveis.

4.2. Convenis nacionals.

4.3. Convenis internacionals.

4.4. Convenis de pràctiques.

4.5. Marques:

• InnoUA: fa referència a les diferents actuacions de trans-
ferència de coneixement de la universitat al teixit social i 
empresarial.

• EBT de la Universitat d’Alacant. Respon a les sigles de les 
Empreses de Base Tecnològica que s’han creat en la UA 
des de 2008.

4.6. Patents.

5. Preguntes i propostes.

ELS CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS (APROVATS PER CONSELL DE GOVERN  
DEL 30 DE JULIOL DE 2013 AL 24 DE MARÇ DE 2014)

NRE.  
PROJECTES QUANTIES

NOMBRE DE PROJECTES APROVATS (PROCEDIMENT ORDINARI CONTRACTACIÓ ART. 83 LOU) 109 3.069.005,51 €
NOMBRE DE CONTRACTES ART. 83 LOU CANCEL·LATS 9 13.306,82 €
NOMBRE DE CONTRACTES ART. 83 LOU MODIFICATS APROVATS EN ALTRES COMISSIONS 16 48.000,00 €
NOMBRE DE PROJECTES RATIFICATS (PROCEDIMENT SIMPLIFICAT CONTRACTACIÓ ART. 83 LOU) 220 3.045.114,84 €
NOMBRE DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ TRAMITATS O SIGNATS PEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ COMENTATS 76 104.389,90 €
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15 de juliol de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(11.04.2014).

2. Informe del president: acords procedents.

3. Informació sobre la proposta del Pla Estratègic de la Univer-
sitat d’Alacant 2014-2019UA40.

4. Estudi i aprovació, si escau, del contracte de llicència a 
Mecánica Jijonenca SA (MEJISA) a l’efecte de l’article 55 de 
la Llei d’economia sostenible.

5. Informe favorable, si escau, del Conveni de col·laboració 
entre la Generalitat i la Universitat d’Alacant per a la promoció 
de l’excel·lència docent, curs 2013-2014.

6. Posada en coneixement:

6.1. Contractes de recerca/prestació de serveis.

6.2. Convenis nacionals.

6.3. Convenis Internacionals.

6.4. Convenis de pràctiques.

6.5. Canvi de denominació de l’empresa de base tecnològica 
Kinetic Lab, SL per Kinetic Performance, SL.

7. Preguntes i propostes.

5 de novembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(15.07.2014).

2. Línies d’actuació per a la proposta d’accions del Consell 
Social 2015.

3. Coneixement d’activitats de l’Oficina de Transferència de 
Resultats d’Investigació.

4. Premis per a la Promoció de l’Excel·lència Docent en el curs 
acadèmic 2013-2014. Designació del jurat.

5. Posada en coneixement:

5.1.Contractes de recerca/prestació de serveis.



5. CONVOCATÒRIES I ACORDS

63

5.2. Convenis nacionals.

5.3. Convenis internacionals.

5.4. Convenis de pràctiques.

5.5. Model d’utilitat i patents.

6. Preguntes i propostes.

18 de desembre de 2014

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
(15.07.2014).

2. Línies d’actuació per a la proposta d’accions del Consell 
Social 2015.

3. Coneixement d’activitats de l’Oficina de Transferència de 
Resultats de Recerca.

4. Premis per a la Promoció de l’Excel·lència Docent en el curs 
acadèmic 2013-2014. Designació del jurat.

5. Posada en coneixement:

5.1. Contractes de recerca/prestació de serveis.

5.2. Convenis nacionals.

5.3. Convenis internacionals.

5.4. Convenis de pràctiques.

5.5. Model d’utilitat i patents.

6. Preguntes i propostes.
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6.1. Reunions i compareixences  
del Consell Social

Gener 2013

• Assistència a l’acte de lliurament de la XII Edició dels Pre-
mis del Consell Social de la Universitat Politècnica de Va-
lència.

Febrer 2013

• Participació en el Seminari sobre Gestió Economicopatri-
monial de les Universitats Públiques organitzat per la Con-
ferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles 
dins de les Jornades d’Informació i Debat per a Presidents 
de Comissions de Consells Socials de les Universitats.

• Organització de la segona taula debat universitat-societat 
«L’ocupabilitat dels nostres titulats universitaris», dins del 
Cicle de Taules Debat Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes.

Març 2013

• Participació en el Seminari sobre el Compromís de la Uni-
versitat amb la Societat organitzat per la Conferència de 
Consells Socials de les Universitats Espanyoles dins de les 
Jornades d’Informació i Debat per a Presidents de Comis-
sions de Consells Socials de les Universitats.

• Col·laboració del Consell Social en les X Conferencies-Col-
loqui sobre els estudis de Grau de la Universitat d’Alacant i 
Eixides Professionals, en què el Vicerectorat d’Estudiants i 
el Secretariat d’Accés i Promoció va orientar els estudiants 
de primer i segon de batxillerat, de formació professional i 
familiars seus, professors, estudiants universitaris i forma-
dors en general sobre les titulacions de grau i les seues 
eixides professionals. 

Abril 2013

• Participació en el Seminari sobre l’Orientació Social de 
l’Activitat Acadèmica organitzat per la Conferència de Con-
sells Socials de les Universitats Espanyoles dins de les Jor-
nades d’Informació i Debat per a Presidents de Comissions 
de Consells Socials de les Universitats.

• Reunió amb el director general d’Universitats, José Miguel 
Saval, sobre el projecte del nou mapa de titulacions per al 
conjunt de les universitats valencianes.

Juny 2013

• Participació en la reunió de secretaris de consells socials 
de les universitats públiques valencianes amb la Direcció 
General de la Conselleria d’Educació.

• Participació en la reunió del Consell Social en la Universitat 
de València.

• Convocatòria beques col·laboració 2013-2014 (distribució 
de 55 beques col·laboració entre els diferents departa-
ments de la Universitat d’Alacant).



6. REUNIONS I COMPAREIXENCES

67

Juliol 2013

• Participació en la Comissió de Valoració de les Beques per 
a la Promoció de l’Excel·lència Acadèmica dels alumenes 
que hagen conclòs estudis oficials durant el curs acadèmic 
2011/2012.

• Participació en el Consell Valencià d’Universitats i Forma-
ció Superior, a València.

Setembre 2013

• Participació en la Comissió de Valoració de Beques tingu-
da en la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
a València.

Octubre 2013

• Adhesió a l’Acord de la Societat Civil per la Comunitat Va-
lenciana.

• Col·laboració del Consell Social en les jornades d’estudi de 
dret laboral El Dret del Treball i els Fonaments Constitucio-
nals, Internacionals i Europeus: Nous Límits organitzat per 
Comissions Obreres del País Valencià.

• Participació en el Jurat de Selecció de Becaris de la Uni-
versitat d’Alacant.

• Participació en les I Jornades de Fundraising i Mecenatge 
organitzades pel Consell Social i el Rectorat de la Univer-
sitat de Vigo.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

Novembre 2013

• Col·laboració del Consell Social amb les XXVIII Jornades 
d’Alacant sobre Economia Espanyola «Polítiques davant 
la crisi i competitivitat exterior» organitzades pel Depar-

tament d’Anàlisi Econòmica Aplicada de la Facultat de Ci-
ències Econòmiques i Empresarials i l’Institut d’Economia 
Internacional de la Universitat d’Alacant.

• Reunió de secretaris dels consells socials de les universi-
tats públiques valencianes en la Universitat de València.

• Participació en la Jornada dels Consells Socials de les 
Universitats Espanyoles «La reforma de la Universitat Es-
panyola» de la Universitat de Burgos.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

• Assistència a l’acte de presentació de l’Informe sobre el 
deute, dèficit i finançament de la Comunitat Valenciana. 
Proposta de bases per a un nou sistema de finançament 
autonòmic, elaborat pels professors de la Comissió Econò-
mica de l’Alt Consell Consultiu en R+D+I i presentat en el 
Palau de la Generalitat.
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Desembre 2013

• Assistència a la presentació del Llibre verd de l’ocupabili-
tat dels titulats universitaris de la Comunitat Valenciana, en 
al sala d’actes de la Fundació Bancaixa a València.

• Assistència a l’acte de lliurament dels Premis del Progra-
ma Impuls «III Convocatòria de Premis a Idees i Projectes 
d’empreses de Base Tecnològica de la Universitat d’Ala-
cant».

• Participació en el Consell Valencià d’Universitats i de For-
mació Superior a València.

• Assistència a la reunió del Patronat de la Fundació General 
de la Universitat d’Alacant.

Gener 2014

• Reunió de presidents de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

• Reunió de secretaris dels consells socials de les universi-
tats públiques valencianes en la Universitat de València.

Febrer 2014

• Participació en la Comissió de Recerca de la Universitat 
d’Alacant.

• Assistència a l’Assemblea General de l’Associació Valen-
ciana d’Empresaris (AVE).

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

Març 2014

• Assistència a la reunió del Patronat de Fundeun.
• Reunió de secretaris dels consells socials de les universi-

tats públiques valencianes en la Universitat de València.
• Assistència a la reunió de la Societat Taller Digital d’Es-

tabliment de Textos Literaris i Científics de la Universitat 
d’Alacant.

• Participació en el Solemne Acte de Lliurament del XXII Pre-
mi de Convivència de la Fundació Professor Manuel Brose-
ta, en el Palau de la Generalitat a València.

• Col·laboració en la Trobada Universitat d’Alacant-Col·legis 
Professionals-Direcció general d’Universitats, a la qual van 
assistir més de 30 col·legis d’enginyeria, en diplomatura i 
màsters, que es trobaven en dificultats, tant en el territo-
ri nacional com internacional, derivades de la implantació 
del pla de Bolonya. Una altra de les qüestions objecte de 
debat va ser la qualitat de la formació i la impossibilitat ja 
evidenciada d’atendre les pràctiques professionals, sobre-
tot de les titulacions sanitàries. Finalment, es van concretar 
mesures de col·laboració col·legis professionals – Univer-
sitat d’Alacant per a incloure en determinats màsters qües-
tiones relacionades amb l’exercici professional i els codis 
deontològics de les diferents professions. 
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• Participació en la Junta General d’Accionistes de la Soci-
etat Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant, 
SA.

• Participació en la Junta General d’Accionistes de la Socie-
tat Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i Científics 
de la Universitat d’Alacant, SA.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant

• Participació en la reunió del Jurat de Selecció de Becaris 
de la Universitat d’Alacant.

Abril 2014

• Col·laboració del Consell Social en les XI Conferencies Col-
loqui sobre els estudis de Grau de la Universitat d’Alacant i 
eixides professionals.

Maig 2014

• Reunió de secretaris dels consells socials de les universi-
tats públiques valencianes en la Universitat de València.

• Reunió de presidents de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

• Reunió de Secretaris dels Consells Socials de les Univer-
sitats Públiques Valencianes en la Universitat de València.

Juny 2014

• Realització de la Primera Trobada dels membres del Con-
sells Social després de les noves incorporacions.

• Assistència a la reunió del Patronat de Fundeun.
• Acte de presa de possessió dels vocals del Consell Social.
• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-

cant.
• Participació en la Comissió de valoració de les beques per 

a la promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes 
que hagen conclòs estudis oficials durant el curs acadè-
mic 2012/2013.

• Participació en la Comissió d’Avaluació de Beques per a 
la realització d’estudis universitaris en els casos en què 
concórreguen circumstàncies econòmiques sobrevingu-
des durant el curs acadèmic 2013/2014 en les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana.
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Juliol 2014

• Convocatòria Beques Col·laboració 2014-2015 (Distribució 
de 55 beques col·laboració entre els diferents Departa-
ments de la Universitat d’Alacant).

• Participació en el Consell Valencià d’Universitats i Forma-
ció Superior, a València.

• Assistència al curs El Govern de les Universitats organitzat 
per la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenen-
tatge en la Universitat Jaume I.

• Reunió de Secretaris dels Consells Socials de les Uni-
versitats Públiques Valencianes en la Universitat Miguel 
Hernández.

Setembre 2014

• Reunió de Secretaris dels Consells Socials de les Univer-
sitats Públiques Valencianes en la Universitat de València.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

Octubre 2014

• Col·laboració del Consell Social en les Jornades Jurídiques 
sobre «Punts crítics de l’aplicació del Dret Internacional 
del Treball en el nostre sistema de relacions laborals», or-
ganitzat per Comissions Obreres del País Valencià, amb la 
col·laboració del Consell General del Poder Judicial.

• Participació en el Jurat de Selecció de Becaris de la Uni-
versitat d’Alacant.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

Novembre 2014

• Patrocini del Consell Social en el Focus Innoday #4 Pros-
pectiva Participativa, Innovació Social i Emprenedoria en 
la Universitat d’Alacant.

• Col·laboració del Consell Social amb les XXIX Jornades 
d’Alacant sobre Economia Espanyola «Emprendre per a 
eixir de la crisi», organitzades pel Departament d’Anàlisi 
Econòmica Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials i l’Institut d’Economia Internacional de 
la Universitat d’Alacant.

• Assistència a la Comissió Acadèmica de la Conferència de 
Consells Socials de les Universitats Espanyoles, a Madrid.
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• Assistència a les Jornades de Consells Socials de les Uni-
versitats Espanyoles «Universitat i desenvolupament terri-
torial», en la Universitat de Jaén.

• Patrocini en la realització de la trobada sobre «Empresa, 
universitat i societat: El coneixement en acció», amb la col-
laboració d’Encuentros Now i Fundeun. 

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.

Desembre 2014

• Assistència de la Junta General del Patronat de la Funda-
ció General de la Universitat d’Alacant.

• Assistència al Patronat de la Fundació Parc Científic d’Ala-
cant.

• Assistència a la Comissió de Planificació Econòmica de la 
Universitat d’Alacant.

• Participació en el Jurat de Selecció de Becaris de la Uni-
versitat d’Alacant.

• Assistència al Consell de Govern de la Universitat d’Ala-
cant.
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6.2. Conferència de Consells Socials 
de les Universitats Públiques 
Espanyoles

La Conferència de Consells Socials de les Universitats Públi-
ques Espanyoles naix l’any 2005 com una associació dotada 
de plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar que té com a 
objectiu facilitar i fer més operativa la col·laboració entre els 
consells socials.

La seua principal missió és contribuir a la millora del Sistema 
d’Educació Superior mitjançant el desenvolupament d’acci-
ons i programes que, des dels consells socials i les entitats 
que els donen suport, reforcen el paper social de les universi-
tats públiques espanyoles.

El Consell Social de la Universitat d’Alacant, a través del seu 
president, Francisco Gómez Andreu, i del seu secritari, Luis 
Ramos Gutiérrez, i altres consellers, eventualment acudeix, 
intervé i participa en l’Assemblea General de la Conferència, 
la Comissió de Secretaris i en les Jornades de la Conferència 
de Consells Socials de les Universitats Espanyoles.

Així mateix, en les comissions sectorials de la conferència, 
el Consell Social de la Universitat d’Alacant compta amb la 
presència dels respectius presidents de les comissions per-
manents del nostre Consell Social:

• Comissió Econòmica: Francisco Gómez Andreu.
• Comissió Acadèmica: Francisco Martín Irles.
• Comissió de Transferència i Relacions amb la Societat: An-

tonio Carbonell Pastor.
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MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT 
DESENVOLUPADA PER LA CONFERÈNCIA 
DE CONSELLS SOCIALS

2013

18 de febrer. Jornades d’Informació i Debat per a Presidents 
de Comissions de Consells Socials d’Universitats.  
(1ª jornada)

Es van celebrar en la Universitat Complutense de Madrid 
aquestes jornades, amb el programa següent:

La gestió economico-patrimonial en la universitat pública.

• Funció de la Universitat. Models organitzatius i flux de re-
cursos. El paper del Consell Social.

• Els models de finançament.
• Rol i funcions dels consells socials: El mapa de responsa-

bilitats dels consells socials en l’àmbit economicopatrimo-
nial de la universitat.

• El paper del Consell Social en l’elaboració i aprovació del 
pressupost i la supervisió de les activitats econòmiques: 
una visió pràctica.

20 de març. Jornades d’Informació i debat per a Presidents 
de Comissions de Consells Socials d’Universitats.  
(2ª jornada)

Es va celebrar en la Universitat Complutense de Madrid la se-
gona jornada amb el programa següent:

El compromís de la universitat amb la societat.

• Els múltiples vessants del compromís social de la univer-
sitat.

• La valorització i la transferència del coneixement: relació 
de la universitat amb el teixit productiu i social.

• Rol i funcions dels consells socials: El mapa de responsa-
bilitats dels consells socials en l’àmbit de la relació amb la 
missió de la universitat.

• El paper del Consell Social com a garant de la rendició de 
comptes de la universitat.

11 d’abril. Reunió de l’Assemblea General de l’Associació 
Conferencia de Consells Socials

Es va celebrar en la Universitat Politècnica de Madrid, amb 
aquest ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta número 14, amb 
data 25 d’octubre de 2012.

2. Informe del president.
3. Acords procedents entorn de la presentació dels comptes 

anuals de la Conferència de Consells Socials de les Uni-
versitats Espanyoles corresponents a l’exercici econòmic 
2012.

4. Constitució de la mesa electoral prevista en l’article 10.1 
de les Normes electorals per a l’elecció del president, vi-
cepresidents i resta del Comitè Executiu de la conferèn-
cia.

5. Acords procedents entorn de l’elecció del president, vice-
presidents i resta del Comitè Executiu de la Conferència.
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25 d’abril. Jornades d’Informació i Debat per a Presidents de 
Comissions de Consells Socials d’Universitats.  
(3ª jornada)

Es van celebrar en la Universitat Complutense de Madrid les 
terceres jornades amb el programa següent:

L’orientació social de l’activitat acadèmica.

• L’activitat formativa de la universitat espanyola i la seua 
convergència amb els models europeus.

• Elements fonamentals en la planificació, ordenació i avalu-
ació acadèmica. L’activitat acadèmica i l’estructura actual 
organitzativa de les universitats derivades del desplega-
ment del Pla Bolonya.

• Rol i funcions dels consells socials: El mapa de responsabi-
litats dels consells socials en l’àmbit de la docència.

• El paper dels consells socials en l’adequació de l’oferta 
acadèmica a les necessitats de la societat: una visió pràc-
tica des de la perspectiva de l’avaluació.

4-6 de setembre. Jornades Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo. «Reflexions i oportunitats de la reforma 
universitària espanyola»

• Es va analitzar la situació actual del Sistema Universitari 
Espanyol, les seues fortaleses i les seues debilitats, a tra-
vés dels ulls de rectors, experts i altres agents protagonis-
tes.

• Es van analitzar les experiències d’altres sistemes univer-
sitaris europeus.

• Es va tractar el plantejament d’oportunitats i línies de refor-
ma universitària.

26 de setembre. Reunió del Consell Assessor de l’ANECA

Celebrada en la Sala Patronat de la seu de l’ANECA, a Madrid, 
amb aquest ordre del dia:

1. Constitució del IV Consell Assessor de l’ANECA.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Informe del president del Consell Assessor.
4. Informe del director.
5. Torn obert de paraules.

24-25 d’octubre. I Jornades de Fundraising i Mecenatge. 
Universitat de Vigo

Organitzades per la Universitat de Vigo i el seu Consell Social, 
aquestes jornades formatives van oferir una nova perspectiva 
del fenomen de la captació de recursos, amb la voluntat de 
convèncer el públic objectiu de la importància de la captació 
de fons i del mecenatge.

Els seus objectius principals van ser:

• Oferir una visió general de la disciplina de la captació de 
fons i del mecenatge.

• Presentar els conceptes bàsics de la captació de fons.
• Contextualització de la disciplina en l’era digital.
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• Exposar els últims plans aplicats en les universitats espa-
nyoles.

20 de novembre. Reunió de la Comissió de Secretaris de 
la Conferència de Consells Socials de les Universitats 
Espanyoles

Celebrada a Burgos, amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 14 de maig 
de 2013.

2. Presentació dels membres del Comitè Executiu.
3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del re-

glament d’organització i funcionament de la Comissió Sec-
torial de Secretaris de Consells Socials de les universitats 
espanyoles.

4. Trobades tècniques de secretaris, acords procedents.
5. Informe de les activitats que desenvolupen les diferents 

comissions de la Conferència de Consells Socials.
6. Informe de la presidenta de la Comissió de Secretaris de 

Consells Socials d’universitats espanyoles.
7. Torn obert de paraules.

20-22 de novembre. Jornades de la Conferència dels 
Consells Socials de les Universitats Espanyoles. «La 
Reforma de la Universitat Espanyola». Burgos

Organitzades per la Universitat de Burgos i el seu Consell So-
cial amb aquest programa:

• Conferencia marc: «Universidades fuertes para la España 
del mañana»

• Taula redona 1: «Les reformes universitàries projectades»
• Taula redona 2: «La reforma vista per exgestors universi-

taris»
• Taula redona 3: «Les expectatives de reforma dels agents 

del sistema universitari espanyol»

21 de novembre. Reunió extraordinària de l’Assemblea 
General de l’Associació Conferencia de Consells Socials

Celebrada en l’aula magna de la Universitat de Burgos amb 
aquest ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta número 15, de data 
11 d’abril de 2013.

2. Informe del president.
3. Informe dels presidents de les comissions.
4. Proposta i aprovació, si escau, del Pressupost de la Confe-

rència per a 2014.
5. Elecció de la vacant produïda en el Comitè Executiu de la 

Conferència de Consells Socials, segons estableix l’article 
26 dels estatuts.

6. Presentació de l’estudi titulat El empleo de los doctores en 
España y su relación con la I+D+i y los estudios de docto-
rado. Acords que siguen procedent.

7. Torn obert de paraules.

Els principals temes tractats en la reunió van ser:

• La Conferència de Consells Socials de les Universitats Es-
panyoles i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport van a 
signar un conveni per a analitzar l’ocupabilitat dels titulats 
universitaris.

• L’Assemblea va aprovar la celebració de les pròximes Jor-
nades de tardor de 2014 a Jaén i la incorporació del presi-
dent del Consell Social de la Universitat Autònoma de Ma-
drid al Comitè Executiu de la conferència.

• Es van exposar les principals activitats que cadascuna de 
les tres comissions de treball de la conferència durà a ter-
me al llarg del pròxim any.

• L’Assemblea General va aprovar el pressupost de la confe-
rència per a 2014, que ascendeix a 149.500 euros, i el nou 
Reglament de la Comissió de Secretaris.
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2014

13 de gener. Reunió del Consell Assessor d’ANECA

Celebrada en la Sala Patronat de la seu de l’ANECA, a Madrid, 
amb aquest ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Debat sobre acreditació del professorat.
3. Presentació del director de l’ANECA del primer esborrany 

de l’Informe sobre la transició de l’antic Catàleg de Títols 
Universitaris Oficials al Registre d’Universitats, Centres I 
Títols, i l’ajust entre l’oferta i demanda de places.

4. Torn obert de paraules.
5. Proposta de calendari de les pròximes reunions del Consell 

Assessor.

25 de març. Trobada Tècnica de Secretaris de Consells 
Socials

Celebrada en la Universitat Complutense de Madrid, amb 
aquest ordre del dia:

1. Presentació de la trobada tècnica.

2. Seguiment i acreditació de les titulacions oficials del Siste-
ma Universitari Espanyol.

3. Preparant l’acreditació de les titulacions: experiència pilot 
sobre acreditació en la Universitat Politècnica de València.

4. Debat.

25 d’abril. Reunió de la Comissió Econòmica de la 
Conferència de Consells Socials

Els principals assumptes tractats en la reunió van ser:

• Es va informar sobre les línies de col·laboració obertes 
amb la Conferència de Presidents dels òrgans de control 
externs.

• El president de la comissió va informar que el Tribunal de 
Comptes estava culminant l’auditoria encarregada pel 
Congrés dels Diputats a les universitats.

• Es van presentar els comptes anuals de 2013 de la confe-
rència.

• Es va analitzar l’estat d’execució dels comptes de 2014.
• Es va informar de l’engegada al llarg del mes de maig de la 

nova pàgina web de la conferència.

12 de maig. Reunió del Comitè Executiu de la Conferència de 
Consells Socials

Els principals assumptes tractats en la reunió van ser:

• El president, Joaquín Moya-Angeler, va informar sobre l’úl-
tima reunió celebrada del Consell d’Universitats, en la qual 
es va abordar com a únic assumpte rellevant el barem per 
a la concessió de beques.

• L’executiva també va conèixer el primer document sobre la 
marxa de l’informe d’ocupabilitat.

• Es va informar sobre els resultats de les últimes reunions 
de les tres comissions que integren la conferència, cele-
brades en la segona quinzena del mes d’abril.

• Es va informar de la posada en marxa, al llarg del mes de 
maig, de la nova pàgina web de la conferència.
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11 de juny. Reunió de l’Assemblea General de l’Associació 
Conferencia de Consells Socials

Celebrada en la sala de graus situada en l’edifici del Rectorat 
de la Universitat Carlos III (Madrid) per a tractar sobre aquest 
ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes número 16 i nú-
mero 17, de data 21 de novembre de 2013.

2. Informe del president.
3. Informe dels presidents de les comissions.
4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes de la con-

ferència corresponents a l’exercici econòmic 2013.
5. Acords procedents entorn de les directrius per a l’elabora-

ció d’una proposta de flexibilització de govern universitari.
6. Torn obert de paraules.

Els principals assumptes tractats en la reunió van ser:

• L’Assemblea General de la Conferència de Consells Socials 
(CCS) va donar suport a la iniciativa impulsada pel Comi-
tè Executiu per a articular una proposta que permetera a 
cada universitat elegir el model de govern que considerara 
pertinent.

• El president de l’assemblea va destacar la importància del 
projecte U-multirank que impulsa Brussel·les, així com els 
avanços de l’estudi d’ocupabilitat que la CC està realitzant 
juntament amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

• L’assemblea també va aprovar per unanimitat els comptes 
auditats del passat exercici.

• Es va repassar l’activitat de les tres comissions que inte-
gren la conferència.

• En el torn obert de paraules, Moya-Angeler va anunciar la 
seua intenció de deixar el càrrec en la conferència al final 
de l’any.

26 de juny. Trobada Tècnica de Secretaris de Consells 
Socials

Celebrat a Castelldefels amb aquest ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Exposició de les conclusions dels grups de treball.
3. Propostes de temes per a les pròximes trobades tècniques 

de secretaris.
4. Informe del Secretari General de la conferència.
5. Informe de la presidenta.
6. Torn obert de paraules.

22 de juliol. Reunió del Comitè Executiu de la Conferència 
de Consells Socials amb el Ministre d’Educació

Representants de la Conferència de Consells Socials d’Uni-
versitats (CCS) es van reunir en la seu del Ministeri d’Educa-
ció amb el ministre José Ignacio Wert. Des del ministeri es 
plantegen canvis normatius que afecten la modificació dels 
procediments per a l’acreditació del professorat, la creació 
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i reconeixement d’universitats i centres universitaris, els 
requisits d’expedició del suplement europeu al títol, la mo-
dificació de l’organització dels ensenyaments universitaris 
i mesures per al foment de la mobilitat del professorat. Des 
de la conferencia, en general, es van considerar encertades 
les propostes realitzades, encara que en cadascuna es van 
assenyalar assumptes puntuals per a la seua presa en con-
sideració.

Durant la trobada, el president de la CCS també va transmetre 
al ministre les línies generals de la proposta que està elabo-
rant la conferència per a introduir major flexibilitat en la nor-
mativa bàsica sobre govern i representació universitària.

11 de setembre. «Jornades sobre la responsabilitat de 
directius i altres càrrecs públics en un context de crisi». 
Universitat de Vigo

Organitzada pel Consell Social de la Universitat de Vigo, 
aquesta jornada va prestar una especial atenció a com es 
veuen afectats en l’actual context de crisi econòmica els òr-

gans de les universitats en un moment en què el control dels 
recursos públics i la rendició de comptes s’han convertit en 
un indicador bàsic i un objectiu prioritari.

9 d’octubre. Reunió de la Comissió Permanent del Consell 
d’Universitats

Celebrada a Madrid, en la seu del ministeri, es van tractar 
aquests punts:

1. Es va aprovar l’acta de la sessió anterior.
2. El Director d’ANECA va analitzar les al·legacions presen-

tades (CRUE, sindicats, etc.) al projecte RD que modifica 
el RD 1312/2007 sobre l’acreditació nacional per a l’accés 
als cossos docents universitaris, i va remarcar que la ma-
joria de les al·legacions havien sigut incorporades al text 
proposat.

3. El Secretari General d’Universitats va exposar les conclusi-
ons del ministeri a les al·legacions presentades al projecte 
de RD de creació i reconeixement d’universitats i centres 
universitaris.

4. El Director General d’Universitats va analitzar a continua-
ció les al·legacions presentades al projecte de RD per a 
modificar el RD 1393/2007 (Ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials) i el RD 99/2011 (regulació dels ense-
nyaments universitaris de doctorat).

5. Es va acceptar l’informe a la normativa de permanència en 
màsters universitaris de la Universitat del País Basc.

6. Es va acceptar la resolució de la proposta de la Comissió 
de Reclamacions de Verificació i Acreditació de Plans 
d’Estudis, relativa a les reclamacions presentades per les 
Universitats: Las Palmas de Gran Canària, Europea de l’At-
làntic, Huelva i Complutense de Madrid.

7. En assumptes varis es va tractar l’assumpte de la renova-
ció de títols universitaris i la necessitat de crear o no una 
nova comissió.

8. Es va plantejar la necessitat de realitzar un sorteig per a 
escollir a les persones que resoldran una sentència del Tri-
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bunal Superior de Justícia de Madrid sobre una demanda 
d’habilitació.

15 d’octubre. Reunió del Comitè Executiu de la Conferència 
de Consells Socials

Els principals assumptes tractats en la reunió van ser:

• El comitè va conèixer les primeres dades de l’Informe 
d’ocupabilitat.

• Es va decidir que l’executiva redactara un escrit de res-
posta a la tribuna oberta del president del Consell Social 
de la UPNA.

• Es va analitzar la situació en la Universitat d’Oviedo des-
prés de la polèmica generada sobre les normes de perma-
nència.

31 d’octubre. Reunió de la Comissió Econòmica de la 
Conferència de Consells Socials

Els principals assumptes tractats en la reunió van ser:

• Es va presentar l’avanç pressupostari de l’exercici 2015.
• Es va revisar l’estat d’execució del pressupost d’enguany.
• Es va confirmar que en el marc de les jornades que se cele-

bren a Jaén els pròxims 12, 13 i 14 de novembre es presen-
tarà l’estudi d’ocupabilitat.

• Es va conèixer la marxa dels projectes iniciats juntament 
amb els òrgans de control externs.

• El president va informar sobre la reunió que havia mantin-
gut amb representants del Ministeri d’Educació.

• Es va informar que s’està esperant una reunió amb el mi-
nisteri per a avançar en la proposta de flexibilització de la 
governança universitària.

5 de novembre. Reunió de la Comissió Acadèmica de la 
Conferència de Consells Socials

Els principals assumptes tractats en la reunió van ser:

• L’anàlisi dels criteris d’acreditació i renovació de títols per 
part d’ANECA i les agències autonòmiques.

• La Comissió Acadèmica va conèixer la reunió que a mitjan 
octubre va celebrar el Comitè Executiu de la CCS.

• El president de la conferència va recordar al secretari ge-
neral d’Universitats el compromís del Ministre d’Educació 
de tornar a reunir-se per a explorar possibles vies d’avanç 
en la flexibilització de la governança universitària, assump-
te prioritari per a la CCS.

• Es va repassar l’avanç que ha fet el Ministeri d’Educació 
de l’estudi d’ocupabilitat elaborat en col·laboració amb la 
CCS.

12 de novembre. Reunió de la Comissió de Secretaris de la 
Conferència de Consells Socials

Celebrada en la Universitat de Jaén, amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de la recopilació dels plans d’actuació dels 

consells socials. Estructura i contingut mínim.
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3. Servei de control intern i la seua dependència dels consells 
socials.

4. Propostes per a possibles trobades tècniques de secreta-
ris. Acords procedents.

5. Informe d’activitat de l’Executiva de la Comissió de Secre-
taris.

6. Informe del secretari general de la conferència.
7. Torn obert de paraules.

13 de novembre. Reunió de l’Assemblea General de 
l’Associació Conferencia de Consells Socials

Celebrada en la Universitat de Jaén amb aquest ordre del 
dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta número 18, de data 
11 de juny de 2014.

2. Informe del president.
3. Informe dels presidents de les comissions.
4. Presentació de l’estudi sobre ocupabilitat elaborat junta-

ment amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Acords 
procedents.

5. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de la con-
ferència per a l’exercici econòmic 2015.

6. Acords procedents entorn de la proposta elevada per la 
Comissió Econòmica relativa a les conseqüències d’apli-
car els criteris de comptabilitat nacional (SEC 2010) en les 
universitats públiques espanyoles.

7. Torn obert de paraules.

Els principals assumptes tractats en la reunió van ser:

• La subdirectora general de Coordinació i Seguiment Uni-
versitari del Ministeri d’Educació va presentar l’avanç de 
la primera fase de l’estudi d’ocupabiltat.

• Joaquín Moya-Angeler també va recordar la presentació al 
començament del novembre de l’estudi sobre transferèn-
cia elaborat juntament amb la REDFUE.

• Es va debatre sobre la proposta elevada per la Comissió 
Econòmica relativa a les conseqüències d’aplicar els nous 
criteris de comptabilitat nacional en les universitats públi-
ques espanyoles.

• Es va presentar i va aprovar el pressupost de la conferèn-
cia per a l’exercici econòmic 2015.
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• Joaquín Moya-Angeler va confirmar que retardarà la seua 
eixida de la Presidència de la Conferència de Consells So-
cials perquè, per als casos de cessament o renúncia, hi ha 
un procediment reglat en els estatuts.

• El Consell Social de la Universitat d’Alacant va manifestar 
la seua disposició a acollir les jornades de l’any pròxim.

24 de novembre. Reunió del Consell Assessor de l’ANECA

Celebrada en la Sala Patronat de la Seu de l’ANECA, a Madrid, 
amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de l’ordre del dia de la reunió, inclusió de punts 
addicionals, si escau.

2. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
3. Informe del director, relatiu als canvis normatius que afec-

taran les activitats de l’ANECA.
4. Informe de les activitats dutes a terme per l’ANECA durant 

l’any 2014.
5. Torn obert de paraules.

4-5 de desembre. II Jornades de Fundraising i Mecenatge. 
Universitat de Vigo

Organitzades per la Universitat de Vigo i el seu Consell Social, 
aquestes II Jornades Formatives van oferir un punt de diàleg 
i discussió sobre la captació de fons en diferents contextos, 
tant públics com privats, i es va intentar mostrar diferents 
punts de vista de conferenciants i participants.

Els objectius principals van ser:

• Oferir una visió general de la disciplina de la captació i del 
mecenatge.

• Presentar els conceptes bàsics de la captació de fons, es-
pecialment la relació entre empresa i institució educativa 
superior.

• Contextualitzar la disciplina a Espanya i Europa.
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Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de la Tecnología 
Universidad de Alicante 
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Alumnat en estudis oficials

PAS per grup

Dones Homes Total

16816 12218 29034

DIPLOMATURES 805 764 1569

LLICENCIATURES 1899 1541 3440

NOMÉS 2n CICLE 569 593 1189

GRAUS 11905 8010 19915

CURSOS OFICIALS DE POSTGRAU 815 597 1412

TERCER CICLE 823 713 1536

Curs 2013‐14
Font: SIUA
Data: gener 2014

Curs 2013‐14
Font: SIUA
Data: gener 2014

Total
Total % Dona % Home %

1.259 100,0% 696 100,0% 563 100,0%

A1 191 15,2% 73 10,5% 118 21,0%

A2 224 17,8% 107 15,4% 117 20,8%

B 7 0,6% 0,0% 7 1,2%

C1 603 47,9% 356 51,1% 247 43,9%

C2 232 18,4% 158 22,7% 74 13,1%

E 2 0,2% 2 0,3% 0,0%
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PDI per categoria

Curs 2013‐14
Font: SIUA
Data: gener 2014

Total
Total % Dona % Home %
2.331 100,0% 883 100,0% 1.448 100,0%

AJUDANT (LOU) 49 2,1% 28 3,2% 21 1,5%

CATEDRÀTIC/A D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 26 1,1% 9 1,0% 17 1,2%

CATEDRÀTIC/A D’UNIVERSITAT 205 8,8% 39 4,4% 166 11,5%

INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A 23 1,0% 12 1,4% 11 0,8%

INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A JÚNIOR 39 1,7% 23 2,6% 16 1,1%

INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A SÈNIOR 7 0,3% 1 0,1% 6 0,4%

INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 13 0,6% 7 0,8% 6 0,4%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ 4 0,2% 2 0,2% 2 0,1%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C‐CMUR) 1 0,0% 1 0,1% 0,0%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C‐FPI‐MIN) 23 1,0% 7 0,8% 16 1,1%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C‐FPU‐MIN) 12 0,5% 5 0,6% 7 0,5%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C‐FPU‐UA) 12 0,5% 8 0,9% 4 0,3%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C‐PRO‐GV) 6 0,3% 3 0,3% 3 0,2%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C‐VALI) 16 0,7% 7 0,8% 9 0,6%

INVESTIGADOR/A PDI 7 0,3% 2 0,2% 5 0,3%

INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL 11 0,5% 6 0,7% 5 0,3%

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA (LOU) 920 39,5% 332 37,6% 588 40,6%

PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A (LOU) 95 4,1% 42 4,8% 53 3,7%

PROFESSOR/A COL·LABORADOR/A (LOU) 43 1,8% 19 2,2% 24 1,7%

PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A (LOU) 110 4,7% 53 6,0% 57 3,9%

PROFESSOR/A EMÈRIT/A (LOU) 7 0,3% 0,0% 7 0,5%

PROFESSOR/A TITULAR ESCOLA UNIVERSITARIA 140 6,0% 52 5,9% 88 6,1%

PROFESSOR/A TITULAR UNIVERSITAT 550 23,6% 222 25,1% 328 22,7%

PROFESSOR/A VISITANT (LOU) 11 0,5% 3 0,3% 8 0,6%

TECNICO/A ART. 48 LOMLOU 1 0,0% 0,0% 1 0,1%
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Oferta acadèmica curs 2013-14
Curs 2013‐14
Font: SIUA
Data: gener 2014

Oferta acadèmica 2013-14 Nombre

Diplomatures* 19

Llicenciatures* 21

Títols de grau 40

Solament 2n cicle 6

Estudis Màster Universitari 51

Estudis de Doctorat 27

Total 164

* Estudis a extingir.
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1. Introducció
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la 
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats esta-
bleix en l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’arti-
cle 14:

1. El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat 
en la universitat, i ha d’exercir com a element d’interrelació 
entre la societat i la universitat.

2. Correspon al Consell Social la supervisió de les activitats 
de caràcter econòmic de la universitat i del rendiment dels 
seus serveis i promoure la col·laboració de la societat en el 
finançament de la universitat.

En el mateix sentit, l’article 2 de la Llei 2/2003, de 28 de ge-
ner, de la Generalitat, de Consells Socials de les universitats 
Públiques Valencianes, determina com a finalitats del Consell 
Social:

1. Fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i 
la universitat, i especialment promoure les relacions entre la 
universitat i l’entorn cultural, professional, econòmic i social 
d’aquesta, al servei de la qualitat de l’activitat universitària.

2. Promoure l’adequació de l’oferta d’ensenyaments universi-
taris i de les activitats culturals, científiques i d’investigació 
a les necessitats de la societat.

3. Promoure la col·laboració de la societat en el finançament 
de la universitat, canalitzant i adoptant, en el marc de la 
legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i me-
cenatge a la universitat per part de persones físiques i en-
titats de caràcter públic i privat.

Per tant, el Consell Social té encomanada la missió d’actuar 
com a impulsor de la participació de la societat en la uni-

versitat, i d’exercir com a element d’interrelació entre les 
dues, i operar d’interlocutors i traslladant, entre un àmbit i 
un altre, les seues respectives expectatives, necessitats i 
demandes.

L’enfocament adequat de les accions necessàries per a im-
pulsar la missió encomanada, requereix de la voluntat de tots 
els seus membres per a dirigir les seues contribucions cap 
a les necessitats i prioritats plantejades per la societat que 
l’envolta. D’aquesta manera, que per a aconseguir una arti-
culació real amb la universitat al mateix temps que es desen-
volupen, de manera efectiva, les funcions que té confiades, 
és convenient elaborar un pla d’acció on els seus òrgans, els 
recursos jurídics, materials i humans, l’assignació de res-
ponsabilitats, i en definitiva l’exercici de les seues múltiples 
competències, queden adequadament vertebrades i cohesi-
onades dins del marc de la fructífera vinculació entre auto-
nomia universitària i rendició de comptes a la societat que la 
impulsa i la finança. 

Aquest document constitueix un espai per a debatre sobre la 
manera més adequada d’aconseguir els objectius que es de-
terminen per al millor acompliment de la funció que el Consell 
està anomenat a desenvolupar. Aquest debat ha de fer-se des 
de l’enteniment i el treball conjunt per a elevar el benestar de 
la Universitat. És una iniciativa de caràcter positiu que vol afa-
vorir i facilitar la gestió de la Universitat. Es planteja des d’un 
clima de confiança mútua entre el Consell i l’equip de govern 
de la Universitat, amb vocació de suport i ajuda al rector i tot 
això, en un ambient de mútua lleialtat que respecta l’autono-
mia universitària.

Es tracta doncs, de posar en valor la mateixa estructura del 
Consell i les altes capacitats dels prestigiosos membres que 
l’integren.
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2. Justificació
Hem de ser conscients que Consell Social es configura com 
un òrgan bàsic en el funcionament de la Universitat a què 
pertany, en constituir la principal òrgan a través del qual la 
societat participa en la presa de decisions i en la supervisió 
del compliment dels objectius i finalitats que la legislació li 
atribueix. A més, el Consell Social reuneix un conjunt de fun-
cions decisòries d’una gran importància, en virtut de les quals 
ha de pronunciar-se, amb plens efectes jurídics, respecte dels 
principals temes economicofinancers i de caràcter acadèmic 
que afecten el funcionament de la Universitat i que contribu-
eix a la generació d’una Universitat oberta i compromesa amb 
l’entorn i els reptes de futur.

Es fa necessari fer un exercici de reflexió sobre les comeses 
que exerceix el Consell Social i sobre els reptes i prioritats 
plantejables a curt i mitjà termini, al mateix temps que s’orde-
nen les nostres actuacions al voltant de les conclusions i les 
necessitats que puguem assenyalar en el procés d’elaboració 
d’aquest document.

D’altra banda, els debats que hi ha hagut a nivell nacional 
sobre finançament, governança i rendició de comptes en el 
Sistema Universitari Español (SUE) i la conveniència de do-

nar suport a l’agenda de modernització de la nostra Univer-
sitat sota els criteris previstos en el document d’«Estratègia 
Universitat 2015», són esdeveniments pels quals es planteja 
aquest exercici de reflexió en el moment actual.

Al mateix temps, i en aquests moments, s’està produint la 
renovació parcial del Consell, tant dels vocals designats en 
representació dels interessos socials com dels vocals repre-
sentants del Consell de Govern, per la qual cosa l’elaboració 
d’aquest pla dóna motiu a la realització d’un primer exercici 
de reflexió conjunta amb els nous membres, fent balanç del 
que s’ha fet en els anys precedents.

3. Percepcio interna
Tot i ser veritat que «sempre s’ha cercat el màxim consens 
amb les autoritats acadèmiques», és igualment vàlida l’afir-
mació que, en gran part, no s’han aconseguit «actuacions 
conjuntes».

La principal crítica per part de l’«acadèmia» és que el Con-
sell posa més èmfasi a desenvolupar les accions de control i 
d’avaluació de les activitats que en les de suport a les inicia-
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tives universitàries i, en particular, a les de «col·laborar en el 
finançament d’aquesta» o «facilitar contactes entre la Univer-
sitat i la societat».

La Universitat tendeix a considerar el Consell com una entitat 
allunyada i desconeixedora de la vida Universitària.

Bona part de les funcions del Consell s’han convertit en trà-
mits burocràtics, l’exemple més significatiu seria l’aprovació 
dels pressupostos. En algunes ocasions el Consell sent que 
les seues iniciatives no troben la receptivitat adequada per 
part de les autoritats acadèmiques. Amb freqüència es donen 
dificultats per a engalzar la participació del Consell en proces-
sos que estan molt pautats o determinats, bé per les autoritats 
acadèmiques bé pels processos de participació acadèmica. 

Gran part d’aquests problemes, no obstant això, haurien de 
ser fàcilment superables amb cooperació i una revisió dels 
procediments que cal seguir.

Per tant seria possible afirmar el següent:

• Sense renunciar a complir les funcions que li correspo-
nen i les que ha decidit emprendre per a ser veu de la 
societat i catalitzador de canvi, el Consell hauria d’impul-
sar, a més, altres accions que siguen prioritàries per a la 
Universitat.

• El Consell ha de prosseguir amb els seus esforços perquè 
la programació de les seues accions estiga integrada en 
terminis i temps a les accions de la Universitat per a as-
segurar la convergència de les seues actuacions recípro-
ques.

• El Consell ha d’acostar-se més a la realitat de la relació 
societat - Universitat.

• La Universitat ha de comprendre que el Consell represen-
ta les entitats que designen representants i que aporten la 
seua visió de la realitat social.

4. Entorn extern
L’accelerat procés de globalització que s’ha desenvolupat 
en les últimes dècades ha suposat la incorporació progres-
siva de nous actors en la dinàmica internacional, i també la 
construcció de marcs institucionals supranacionals que fan 
una forta pressió sobre les accions i les finalitats de l’Estat. 
Aquesta realitat s’ha estès amb força a les institucions uni-
versitàries ja que, en els moments actuals, estan sent sot-
meses a una dura competència per a la captació de talents 
(estudiants i personal docent) i la captació de fonts de finan-
çament que fan sostenible la implantació de models basats 
en els principis de qualitat, innovació i promoció del coneixe-
ment. Si bé, el desenvolupament de les noves tecnologies de 
la comunicació i de la informació sumat a la desaparició de 
barreres físiques que afavoreixen la mobilitat de les perso-
nes i dels recursos, han incidit favorablement a la difusió del 
coneixement, no hi ha dubte que aquestes transformacions 
s’han convertit també en un important desafiament per a totes 
les universitats en el món. 
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La importància cada vegada més gran de l’economia basa-
da en el coneixement ha fet necessària l’adopció, per part de 
les universitats, d’un paper actiu en la generació del conei-
xement, mitjançant la posada en marxa de mecanismes que 
afavorisquen la promoció de la investigació, la captació de 
talents dedicats a la ciència i tecnologia i amb la difusió de 
programes de postgrau que propicien la incorporació dels 
seus egressats en instituts d’I+D+i tant de l’àmbit públic com 
del privat.

El creixement econòmic i demogràfic dels països emergents, 
juntament amb la progressiva urbanització i millora en la qua-
litat de vida de la seua població ha implicat un increment no-
table de la demanda educativa. Aquest fet s’ha convertit en 
un important estímul perquè molts governs emprenguen ini-
ciatives que promoguen la captació de talents i la implanta-
ció de models de gestió de recursos humans, més flexibles 
i eficients. Davant d’aquesta realitat, els països desenvolu-
pats (que s’han mantingut com els receptors principals de 
talents i promotors de la investigació en l’àmbit internacional) 
han d’enfrontar, especialment els països Europeus, el repte 
d’emprendre polítiques que incentiven els fluxos migratoris i 
el creixement demogràfic per a tractar de minvar les conse-
qüències negatives dels canvis previstos en l’estructura de la 
població. 

Encara que els resultats mostren que la despesa en educació 
registrada en els països membres de la Unió Europea supe-
ra la mitjana dels països de l’OCDE i, de forma particular, de 
països com el Japó i els Estats Units. L’augment dels costos 
educatius serà un factor de risc important per a la sostenibili-
tat del sistema. En general, pot dir-se que els costos educatius 
estan creixent a un ritme superior dels ingressos públics cor-
rents, per la qual cosa la majoria dels països no poden man-
tenir aquest ritme d’inversió, especialment, en contextos de 
crisis econòmica i financera. 

Les insuficiències pressupostàries, generades arran de la 
crisi econòmica i financera, han tingut un fort impacte sobre 

l’ensenyament superior. D’acord amb els informes elaborats 
per diverses agències i organitzacions europees l’evidència 
mostra que, en algunes universitats, s’està produint una reta-
llada severa en l’assignació pressupostària que ha portat a la 
reducció de salaris del personal docent i investigador, al tan-
cament de programes i de petits departaments universitaris. 
Des d’una perspectiva dels recursos humans i en un context 
de competència internacional, aquestes mesures incideixen 
negativament sobre les condicions de contractació del perso-
nal docent i, per tant, sobre la capacitat per a enfrontar l’as-
signació de noves tasques d’acord amb les funcions que, en 
el marc de l’economia basada en el coneixement, han sigut 
assignades a les universitats. 

L’equitat és un tema clau en el debat sobre les universitats, 
per la qual cosa molts governs estan sent pressionats per a 
l’adopció de polítiques que afavorisquen la igualtat d’accés 
a l’educació superior i la superació de les desigualtats eco-
nòmiques i socials dins de cada nació. No obstant això, en 
països que ja tenen tradició en aquest camp, ja no solament 
es tracta de l’accés a l’educació, sinó també de la implantació 
de mecanismes d’acompanyament que donen suport als estu-
diants durant tota la trajectòria formativa d’aquests.

Els autors consultats i les publicacions dels organismes mul-
tilaterals especialitzats en la matèria educativa coincideixen 
a precisar una sèrie de situacions de risc que afecten la car-
rera docent en l’àmbit internacional, com són: l’augment de la 
contractació i l’exercici de la professió a temps parcial; dete-
rioració del grau de qualificació del personal; una inadequada 
compensació; burocratització de la professió i increment de 
la competència global, recolzada en els avantatges actuals 
de mobilitat.

El mapa de titulacions ha experimentat un canvi important, a 
impulsos del Procés de Convergència Europea, que ha sotmès 
la Universitat a un procés de transformació.
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Aquest procés se superposa a un altre procés en marxa de 
modernització i adaptació de les infraestructures físiques 
d’aquestes, amb el repte important respecte de l’execució de 
plans urbanístics per a l’ampliació de la Universitat d’Alacant 
i la implantació i desenvolupament del seu Parc Científic.

Sense perjudici de la seua contribució al desenvolupament 
científic universal, la Universitat d’Alacant està cridada a 
tenir un paper creixent en el desenvolupament del teixit em-
presarial que, cada vegada en major mesura, tindrà com a 
suport el desenvolupament científic. En aquest procés la Uni-
versitat d’Alacant ha d’estar oberta a iniciatives socials que 
sorgeixen o poden sorgir des de fora de la Universitat.

En aquest sentit, podríem extraure’n les conclusions següents:

• Les activitats del Consell Social han de reflectir adequada-
ment aquestes prioritats en els seus plans d’acció.

• Juntament amb activitats de reflexió i disseny, el Consell 
Social hauria d’estar en condicions de fer valdre la seua 
capacitat d’intermediació per a impulsar accions concre-
tes de suport a projectes particularment rellevants per a la 
Societat amb una perspectiva integral o global de la Comu-
nitat Valenciana, i també canalitzar demandes socials de 
nous estudis o titulació.

5. Anàlisi DAFO
Debilitats (internes)

• Limitada dedicació dels membres del Consell. Limitada ex-
posició a la realitat universitària.

• La limitada durada (en molts casos) en el càrrec com a 
consellers dificulta, així mateix, el coneixement i la impli-
cació en la realitat de la Universitat d’Alacant.

• L’absència d’un sistema d’indicadors limita l’eficàcia del 
seguiment del compliment del Pla Estratègic i del Pla Ope-
ratiu de cada exercici.

Amenaces (externes)

• Visió negativa per part de la Universitat d’Alacant: Percep-
ció no superada de greuges i ingerència de l’autonomia 
universitària que es tradueix en una escassa receptivitat a 
les seues propostes.

• Poca visibilitat social del Consell, que és quasi invisible per 
a la Societat i, fins i tot en bona mesura, per al món univer-
sitari

• Conjuntura pressupostària (quadre econòmic dur, pressu-
postos restrictius).

Fortaleses (internes)

• Legitimitat i capacitat jurídica.
• Alt interès a potenciar la institució universitària. Proximitat 

a la realitat social.
• Eficient gestió dels limitats recursos econòmics i humans 

del Consell Social.

Oportunitats (externes)

• Visibilitat i definició dels objectius estratègics de la UA (Pla 
Estratègic Universitat d’Alacant 2007-2012)

• Potenciació i desenvolupament de nous projectes univer-
sitaris. Noves tecnologies d’informació i comunicació que 
permeten fer arribar a la Societat, d’una manera relativa-
ment fàcil, la realitat de l’acció del Consell.

6. Visió i objectius
Entenent per visió la manera en la qual el Consell Social desit-
ja ser vist o reconegut pels seus grups d’interès es planteja la 
formulació següent:

El Consell Social és reconegut i valorat com un òrgan de 
govern de la Universitat, que fa referència a la relació entre 
Universitat i societat, que explica en el seu si amb persones 
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de prestigi i rellevància social per a impulsar la imatge i la 
projecció social de la Universitat, i contribueix a implementar 
el finançament adequat en relació amb aquesta, com també a 
impulsar una gestió corporativa de responsabilitat social i de 
rendició de comptes a la societat.

Així, podríem plantejar-nos com a objectius principals els se-
güents:

• Enfortir el prestigi/reconeixement del Consell Social. En-
fortir els mecanismes de cooperació amb la Universitat 
per a facilitar la funció de control i supervisió del Consell 
i l’impuls als projectes universitaris estratègics socialment 
rellevants.

• Impulsar el finançament universitari adequat i la gestió 
efectiva i eficient dels recursos universitaris.

• Impulsar la presència de la Universitat en la societat mit-
jançant la creació de fòrums i llocs de trobada que con-
tribuïsquen al diàleg social i a la difusió de les activitats 
creatives de la Universitat.

7. Eixos i línies d’actuació
El Consell Social està concebut perquè, a través de la par-
ticipació social, la Universitat tinga present la problemàtica 
real del seu entorn, en el qual desenvolupa la seua missió 
docent i investigadora. I al seu torn, perquè l’entorn socio-
econòmic s’adone de les necessitats de la Universitat i de 
les potencialitats de desenvolupament i progrés que aques-
ta hi ofereix.

D’aquest permanent i recíproc coneixement se cerca que 
derive tant l’evidència d’aportar a la Universitat els recursos 
necessaris per al millor desenvolupament de la vida acadèmi-
ca i investigadora d’aquesta, com la canalització de la tasca 
universitària cap a la recerca de solucions per als problemes 
de la societat, i la utilització de tots aquells èxits que es deri-
ven de l’activitat universitària, en benefici de tots.

En concordança amb els objectius enunciats es troben els ei-
xos estratègics i les consegüents línies d’actuació, tractades 
i aprovades per la Conferència de Consells Socials de les Uni-
versitats Públiques espanyoles.

1. El Consell Social de la Universitat d’Alacant 
en l’àmbit de l’aprenentatge i de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior

L’aposta per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) plan-
teja nombrosos reptes al sistema d’Educació Superior a Espa-
nya, i per tant als Consells Socials. Cal assegurar l’adaptació 
de les noves titulacions a l’entorn de cada Universitat, i açò en 
un sistema coordinat i supranacional.

Línies d’actuació:

• Informar a la societat del nou plantejament dels estudis 
universitaris en l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb 
l’objectiu d’establir unes claus en relació amb els estudis 
de grau, màster oficial i doctorat.
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• Informar als estudiants potencials de la Universitat, estu-
diants de segon de batxillerat de les opcions i alternatives 
que ofereix la nostra Universitat.

• Difondre en els mitjans de comunicació social el desenvo-
lupament i l’evolució en la nostra Universitat.

• Fomentar el desenvolupament de la innovació docent en 
la Universitat, mitjançant la renovació de les metodologies 
docents com un dels objectius fonamentals del procés de 
construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

• La nova configuració dels ensenyaments universitaris ofi-
cials fa necessari que el Consell Social, en exercici de la 
seua competència legal, faça un seguiment relatiu a la per-
manència dels estudiants i a la progressió en els estudis 
d’aquests.

• Desenvolupar i mantenir actualitzada una base d’informa-
ció sobre l’entorn econòmic social que ajude a emprendre 
iniciatives orientades a millorar l’adaptació permanent de 
l’oferta a les necessitats de l’entorn social.

• Propiciar accions que servisquen de pont entre la Univer-
sitat, les empreses i altres entitats per a aconseguir una 

formació adequada del nostre alumnat en matèria de com-
petències.

• Promoure l’establiment d’indicadors que permeten mesu-
rar el grau d’adquisició per part del titulat de les diferents 
competències.

2. El Consell Social de la Universitat d’Alacant en 
l’àmbit de la Projecció Social de la Universitat

El paper de les Universitats en el món actual ha patit un canvi 
substancial respecte del que li era propi en temps no massa 
llunyans. El manteniment dels actuals nivells de benestar de 
la nostra societat depèn que el sistema productiu incorpore 
massivament nou coneixement, innovació. Les Universitats 
es veuen, així, situades en el centre de la sostenibilitat de la 
nostra manera de vida, i, en conseqüència, reben de manera 
peremptòria noves demandes de l’entorn, que reclama dels 
centres universitaris una participació plena en els processos 
de desenvolupament econòmic i social. Els consells socials 
han de facilitar, amb la seua tasca d’intermediació, que les 
Universitats responguen amb creativitat i eficàcia a aquestes 
noves expectatives.

El Consell Social de la Universitat d’Alacant vol afavorir la in-
teracció permanent de la Universitat amb els diferents actors 
socials de l’àmbit regional i nacional, com també fomentar i 
contribuir al desenvolupament de les diferents expressions i 
manifestacions de la cultura i propiciar i enfortir les relacions 
de les diferents dependències universitàries amb el sector 
productiu, sector oficial, els seus egressats i la comunitat en 
general.

Línies d’actuació:

• Desenvolupar directrius orientades al foment de les relaci-
ons de la Universitat amb el seu entorn, i fomentar la trans-
ferència de coneixements i l’esperit emprenedor.

• Anàlisi i estudi de l’oferta d’ocupació universitària i la inte-
gració dels egressats de la UA.
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• Anàlisi de la demanda de la societat sobre els coneixe-
ments, les habilitats i les competències de l’alumnat de la 
UA.

• Impuls i col·laboració amb Fòrums d’Ocupació.
• Suport i impuls a les fires d’oferta educativa i investigado-

ra. Foment de l’associacionisme i de les relacions amb els 
antics alumnes.

• Promoció i suport a seminaris, jornades i fòrums de debat 
que reforcen la transferència de coneixement entre la Uni-
versitat i la Societat.

• Foment i suport a la creació de Càtedres Universitat-Em-
presa. Foment de cursos de formació contínua de titulats.

• Difusió a la societat els resultats de la I+D+I realitzada a 
la UA. Estudis, seguiment i anàlisi del finançament de les 
universitats públiques i, en concret, de la UA.

• Accions de difusió i promoció de la UA entre els futurs 
alumnes.

• Foment d’acords i convenis per a la realització i finança-
ment de pràctiques d’alumnes de la UA en empreses.

• Captació de finançament i mecenatge per a activitats de la 
UA Elaboració de la Memòria de Responsabilitat Social del 
Consell Social.

• Promoure iniciatives que faciliten les polítiques de transfe-
rència i difusió dels resultats obtinguts en les investigaci-
ons universitàries en resposta a la demanda social.

• Preparació de documentació que permeta aproximar la 
Universitat a les Pimes.

3. El Consell Social de la Universitat d’Alacant en 
l’àmbit de la Gestió Universitària

El gran desafiament dels consells socials és avançar cap a 
una major professionalització en la gestió, amb la finalitat 
d’aconseguir una major participació de l’entorn econòmic i 
social en el desenvolupament dels objectius de la Universi-
tat, i d’aquesta forma aconseguir que les Universitats puguen 
competir amb les millors Universitats del món.

Línies d’actuació:

• Impulsar una cultura organitzativa i de gestió transparent 
i eficient. Correspon al Consell Social la supervisió de les 
activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del ren-
diment dels seus serveis.

• Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el se-
guiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de 
Govern, la programació i la despesa plurianual de la Uni-
versitat d’Alacant, i també l’adopció de mesures correspo-
nents per a assegurar el compliment dels criteris amb els 
quals s’ha elaborat el pressupost. 

• Aprovació del balanç i la memòria econòmica, el compte 
de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat 
d’Alacant de l’exercici anterior i els comptes anuals de les 
entitats que en depenen, d’acord amb la normativa vigent.

• Promoure amb caràcter específic l’estudi i l’avaluació de 
la qualitat dels serveis universitaris de rellevància o interès 
social. 

• Contribuir a una gestió econòmica transparent, eficient i 
suficient compatible amb criteris de rendibilitat social.
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Aquests objectius podran dur-se a terme en sintonia i coordi-
nació amb el Consell de Direcció de la Universitat.

8. Delegació de competències i 
funcionament de les comissions

El Consell Social funciona en ple i en les comissions que, si 
s’escau, acorde constituir.

El Ple, integrat per tots els consellers, és el màxim òrgan de de-
liberació i decisió del Consell Social, corresponent-li l’acom-
pliment de totes les competències atribuïdes a aquest òrgan, 
sense perjudici de les delegacions que s’hi puguen establir.

Per a intentar respondre a les tasques que el Consell Social 
té encomanades per la societat i fer més operatiu el funcio-
nament d’aquest, el Consell Social de la Universitat d’Alacant 
està constituït per tres comissions de caràcter permanent:

Comissió d’Assumptes Econòmics

Correspondrà a la Comissió d’Assumptes Econòmics dictami-
nar, elaborar informes i proposar al Ple acords sobre l’activitat 
econòmica i financera de la Universitat, com també l’acom-
pliment de totes aquelles funcions que el Ple hi puga delegar.

Comissió d’Assumptes Acadèmics

Correspondrà a la Comissió d’Assumptes Acadèmics enten-
dre dels assumptes relatius a la vida acadèmica universitària, 

i també l’acompliment de totes aquelles funcions que el Ple hi 
puga delegar.

Comissió de Relacions amb la Societat

La Comissió de Relacions amb la Societat té per objectiu el 
foment de la participació de la societat en la Universitat i de 
la presència d’aquesta en aquella, i dedicarà una atenció es-
pecial a la col·laboració de la societat en el finançament de la 
Universitat, i també l’acompliment de totes aquelles funcions 
que el Ple hi puga delegar.

Es podran constituir pel Ple totes aquelles Comissions que es 
consideren necessàries per al bon funcionament del Consell, 
respectant en la composició d’aquestes les proporcions ple-
nàries. En el moment de la seua constitució el Ple especificarà 
si la aquesta tindrà caràcter temporal o permanent.

L’elecció dels membres de les Comissions es farà pel Ple, ate-
nent, si escau, a les propostes dels diferents col·lectius.

Les Comissions emetran o elevaran al Ple informes, dictà-
mens o propostes, sense que puguen adoptar acords exe-
cutius excepte per delegació del Ple. La delegació expressa 
del Ple podrà atorgar a la Comissió que es tracte atribucions 
específiques o genèriques, i amb caràcter habitual, per a 
algunes matèries, o concret, per a un assumpte determinat. 
En cap cas, serà objectiu de delegació l’aprovació anual del 
pressupost, ni l’aprovació de la programació plurianual.

Les Comissions estaran presidides pel president del Consell 
Social o persona per ell designada, i actuarà com a secretari 
d’aquestes el del Consell Social.
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Presentació i marc normatiu
La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica 
la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats configura el 
«Consell Social com l’òrgan de participació de la societat en 
la Universitat [...] al qual correspon la supervisió de les acti-
vitats de caràcter econòmic de la universitat i del rendiment 
dels seus serveis i promoure la col·laboració de la societat en 
el finançament de la universitat».

Per a acomplir aquestes finalitats, l’esmentada Llei Orgànica 
demana que els Consells Socials «aproven un pla anual d’ac-
tuacions destinat a promoure les relacions entre la universitat 
i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al ser-
vei de la qualitat de l’activitat universitària».

Per tant, aquest Consell Social ha elaborat el Pla d’Actuacions 
per a l’Any 2015 sobre la base d’un ampli elenc de matèries; 
la comissió constituïda a aquest efecte va analitzar i va deter-
minar la línies d’actuació per on podrien transitar els diferents 
objectius i corresponents accions, en què es van determinar 
els òrgans vinculats a la seua execució, així com, si escau, la 
corresponent estimació econòmica que comporta.

El Consell Social planteja aquest pla com una proposta d’ac-
tuació, però també com una proposta de col·laboració amb 
els altres òrgans de govern, buscant la sintonia amb les línies 
plasmades en el vigent Pla Estratègic de la Universitat, per-
què, de manera conjunta, puguem afrontar els reptes globals 
que avui té plantejat el servei públic de l’educació superior.

En aquest sentit, les principals actuacions d’aquest pla estan 
encaminades a promoure les relacions de la universitat amb 
el seu entorn, impulsar l’eficiència i afavorir la qualitat, poten-
ciar la internacionalització, així com donar suport a l’ocupa-
bilitat, la innovació i fomentar la transparència i l’ètica en el 
nostre àmbit.

El compliment dels objectius plantejats solament es podrà rea-
litzar d’una manera coordinada i participativa, de manera que 
el consell, a través de les seues respectives comissions amb 
la vinculació dels òrgans de govern, impulsarà activament el 
desenvolupament i l’execució de les accions que es prevegen.

Finalment, s’ha d’assenyalar que el Pla d’Actuacions 2015 ha 
constituït la base per a la proposta del pressupost d’aquest 
consell per a l’exercici econòmic esmentat.
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Línia d’actuació
I. Promoure les relacions amb l’entorn

OBJECTIUS ACCIÓ ÒRGANS 
PROPONENT / VINCULATS

JUSTIFICACIÓ / 
COST

Millorar la col·laboració 
i la comunicació entre la 
comunitat universitària i els 
antics alumnes.

• Dissenyar línia de col·laboració i comunicació. • Comissió de Relacions amb la 
Societat.

• Representant dels alumnes en 
el Consell Social.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 f)

Potenciar les relacions 
amb els ajuntaments de 
les localitats amb campus 
universitaris.

• Programació i realització de sessions de treball 
informatives amb equip consistorial per a
o fer conèixer l’organització i les activitats universitàries.
o i arreplegar propostes i suggeriments d’actuació.

• Comissió de Relacions amb la 
Societat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 r)

Potenciar les relacions 
amb les institucions de la 
Comunitat Valenciana.

• Participació en el Consell Interuniversitari CV.
• Participació en aquells organismes i comissions la 

presència dels quals és preceptiva o ens és requerida.
• Programa anual de trobades amb les autoritats de la 

Generalitat Valenciana.

• Comissió d’Assumptes 
Econòmics.

• Comissió d’Assumptes 
Acadèmics.

• Comissió de Relacions amb la 
Societat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 r)

Donar suport a la 
investigació de patrocini 
d’empreses i institucions 
per a dur a terme iniciatives 
en l’àmbit nacional i 
internacional.

• Elaborar el Pla de Captació de Fons i Mecenatge. • Comissió d’Assumptes 
Econòmics.

• Vicerectorat de Planificació 
Econòmica.

• Vicerectorat de Relacions 
Institucionals.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 2.3

Donar suport a la Universitat 
en l’orientació de les seues 
relacions amb els principals 
grups d’interès.

• Realització d’estudis sobre la percepció social de la UA des 
de la perspectiva de l’oferta educativa i la transferència de 
tecnologia.

• Comissió de Assumptes 
Acadèmics .

• Vicerectorat d’Estudis, 
Formació i Qualitat.

• Vicerectorat d’Investigació.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 2.2

Propiciar la transparència 
i la visualització de les 
accions del Consell Social.

• Elaboració d’un pla de comunicació del Consell Social.
• Dotació de recursos per a la projecció mediàtica de les 

accions.

• Comissió de Relacions amb la 
Societat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials

Potenciar la vinculació amb 
la Conferència de Consells 
Socials de les universitats 
espanyoles.

• Increment de presència del Consell Social en Butlletí de 
Premsa Consells Socials.

• Participació del Consell Social en els actes promoguts per 
la Conferència de Consells Socials.

• Organitzar l’Assemblea General de la Conferència de 
Consells Socials.

• Presidència del Consell Social.
• Secretaria del Consell Social.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials
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II. Impuls de l’eficiència i millora de la qualitat

OBJECTIUS ACCIÓ ÒRGANS 
PROPONENT / VINCULATS

JUSTIFICACIÓ / 
COST

Impulsar una docència de qualitat 
d’acord amb les necessitats socials.

• Premis a l’excel·lència docent. • Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Secretaria General.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials
21.000€

Millorar l’equilibri en l’oferta i la 
demanda en els títols de grau, màster i 
doctorat per a millorar l’adaptació a les 
necessitats de la societat.

• Realització d’estudis de demanda de 
graus, màsters i doctorat i proposta, 
si escau, d’accions, en funció de les 
necessitats socials.

• Comissió d’Assumptes Acadèmics 
Vicerectorat d’Estudis i Formació i 
Qualitat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 z)

Millorar les habilitats i les competències 
dels estudiants en l’àrea de la 
comunicació. 

• Anàlisi dels recursos, proposta de 
programes formatius transversals que 
afavorisquen competències i habilitats 
comunicatives i socials.

• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat d’Estudis, Formació i 

Qualitat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials art. 
4 v/i)

Impulsar la millora de l’eficiència en la 
gestió dels recursos.

• Anàlisi dels estudis d’eficiència dels 
Recursos Humans i MM, si escau. 

• Comissió d’Assumptes Econòmics.
• Gerència.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials
LOU art.14.2

Fomentar la distribució d’espais d’acord 
amb les necessitats de l’organització.

• Estudi i anàlisi de la distribució 
d’espais en la UA, d’acord amb 
les necessitats de la comunitat 
universitària.

• Comissió d’Assumptes Econòmics.
• Representació d’alumnat en el Consell 

Social.
• Vicerectorat de Campus i 

Sostenibilitat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 i)

Impulsar la qualitat i promoure 
l’excel·lència.

• Estudi de les “avaluacions de qualitat” 
i conseqüents propostes de millora. 
Exemple, acreditacions de l’ANECA 
/ AVAP.

• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat d’Estudis, Formació i 

Qualitat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials art. 
2.1, art. 4 o)

Impulsar la notorietat i la marca de la 
Universitat d’Alacant.

• Anàlisi dels diferents rànquings 
universitaris i, si escau, propostes que 
procedisquen.

• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat d’Estudis, Formació i 

Qualitat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 i)

Potenciar la implantació de sistemes 
d’informació per a obtenir informació del 
comportament econòmic de la institució.

• Seguiment de la implantació del 
sistema de comptabilitat analítica per 
a la Universitat.

• Comissió d’Assumptes Econòmics.
• Gerència.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials
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III. Afavorir la internacionalització

OBJECTIUS ACCIÓ ÒRGANS 
PROPONENT / VINCULATS

JUSTIFICACIÓ / 
COST

Donar suport a les iniciatives de la 
Universitat encaminades a adequar 
l’oferta dels plans d’estudi a la seua nova 
dimensió global.

• Estudi de la demanda des de la 
perspectiva internacional.

• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat de Relacions 

Internacionals.
• Vicerectorat d’Estudis, Formació i 

Qualitat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art.4 i)

Secundar les iniciatives de la Universitat 
encaminades a la implantació de graus i 
màsters plurilingües.

• Suport als programes per a la 
formació del professorat en llengües 
estrangeres.

• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat de Relacions 

Internacionals.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art.4 j)

Promoure, en coordinació amb l’equip de 
govern de la Universitat, aliances amb 
altres institucions públiques i privades.

• Estudi de les aliances de la Universitat 
amb Institucions Internacionals i 
suport a la potenciació de relacions.

• Comissió d’Assumptes Econòmics.
• Vicerectorat de Relacions 

Internacionals.
• Vicerectorat de Planificació 

Econòmica.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art.4 r) v)

Proposar reconeixements de la 
Universitat a personalitats de dimensió 
internacional.

• Elaboració de programes, amb 
dotació pressupostària, que atorguen 
reconeixement a personalitats 
preclares.

• Presidència del Consell Social.
• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat de Relacions 

Internacionals.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art.4 x) 

Donar suport a les accions dirigides a 
incrementar la presència d’acadèmics 
de prestigi (Premis Nobel) i estudiants 
estrangers amb qualificació 
d’excel·lència.

• Desenvolupament d’accions de 
captació d’acadèmics de prestigi 
i estudiants amb qualificació 
d’excel·lència. Prèviament, dotació 
econòmica. 

• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 

Professorat.
• Vicerectorat d’Estudiants.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 2.1
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IV. Impulsar l’emprenedoria i la innovació

OBJECTIUS ACCIÓ ÒRGANS 
PROPONENT / VINCULATS

JUSTIFICACIÓ / 
COST

Col·laborar en el foment de la relació 
Universitat - Empresa per a la realització 
de pràctiques en el món empresarial i 
despertar l’esperit emprenedor.

• Promoure pràctiques en l’empresa. 
• Organització de jornades sobre 

emprenedoria.

• Comissió de Relacions amb la Societat.
• Vicerectorat d’Investigació.
• Vicerectorat d’Estudiants.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 i) s) v) w) i)

Promoure la captació de talents. • Potenciar programa dotat 
pressupostàriament per a la captació 
de talents.

• Comissió de Relacions amb la Societat.
• Vicerectorat d’Investigació.
• Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 

Professorat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials

Fomentar la innovació i la transferència 
tecnològica.

• Fer acords amb les organitzacions 
empresarials.

• Realització de trobades Empresa - 
Universitat - Societat.

• Comissió de Relacions amb la Societat.
• Vicerectorat d’Investigació.
• Parc Científic i Fundacions.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 2.1 2.4 art. 4 
i) w)



9. PLA D’ACTUACIÓ 2015

107

V. Fomentar la transparència, l’ètica i el bon govern

OBJECTIUS ACCIÓ ÒRGANS 
PROPONENT / VINCULATS

JUSTIFICACIÓ / 
COST

Engegar procediments que garantisquen 
una major transparència i ètica en el 
Consell Social.

• Elaboració d’un codi de bon govern 
per al Consell i els seus membres, que 
introduïsca els criteris que defineixen 
la qualitat institucional (fiabilitat, 
seguretat, confiança, satisfacció de 
l’usuari).

• Recopilació de bones pràctiques dels 
Consells Socials en l’àmbit universitari.

• Presidència del Consell Social. Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
Disposició 
addicional 2 PR 2.

Donar suport a la Universitat en la 
posada en marxa de procediments que 
garantisquen una major transparència i 
ètica en la institució.

• Anàlisi i millora de les qüestions 
deontològiques i estudi per a una 
aplicació millor de les normes de 
transparència. 

• Comissió de Relacions amb la Societat. Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
PR 3 art. 4 i)

Impulsar el comportament ètic en 
l’activitat professional des de la formació 
científica, tècnica o artística dels nostres 
estudiants. 

• Fer propostes per a la introducció 
transversal en els programes 
formatius de totes les titulacions en 
els ensenyaments de «deontologia 
professional». 

• Comissió d’Assumptes Acadèmics.
• Vicerectorat d’Estudis, Formació i 

Qualitat.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials 
art. 4 v/i)

Desenvolupar accions de canvi 
que contribuïsquen a avançar en la 
convergència de la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones.

• Estudi i anàlisi per a la investigació 
de recursos que contribuïsquen a 
potenciar els plans d’igualtat.

• Presidència del Consell Social.
• Secretaria del Consell Social.

Llei 2/2003 de 
Consells Socials
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