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1. Introducció: composició, estructura, funcionament i activitat del Consell 
Social 

 
a) Composició 

El Consell Social està format per quinze consellers o conselleres: nou persones 
representatives de la societat catalana i sis membres del Consell de Govern de 
la Universitat. 

 
Els membres designats pel Govern de la Generalitat i pel Parlament de 
Catalunya han de ser persones de competència reconeguda en l'àmbit 
professional, cultural, social, empresarial o territorial. 

 
b) Estructura i funcionament 

El Consell Social té una presidència que exerceix les funcions pròpies de la 
presidència d'un òrgan col·legiat i un gabinet, que és l'estructura administrativa 
bàsica de suport al Consell Social, al capdavant de la qual hi ha la secretària del 
Consell Social. 

El Ple és l’òrgan que pren els acords sobre els temes que presenten les 
comissions. Està format per tots els membres del Consell Social. Hi poden 
assistir persones convidades, amb veu però sense vot, i es reuneix cada mes i 
mig, aproximadament. 

Les comissions són òrgans delegats de treball que estudien i debaten la majoria 
dels temes que són sotmesos al Consell Social i que, posteriorment, es presenten 
al Ple. Estan formades pels membres del Consell Social que ho indiquin i hi poden 
assistir persones convidades, amb veu però sense vot. En principi, es reuneixen 
abans de cada ple. 

El Ple pot constituir les comissions que considera necessàries per desenvolupar 
les seves funcions. El Ple també pot acordar crear ponències, que són grups de 
treball temporals amb finalitats específiques, acordats pel Ple. 

A la intranet Govern UPC hi ha tota la informació relativa a les sessions i acords 
del Ple del Consell Social i de les seves comissions. Els acords del Ple són 
públics un cop se’n tanquen les sessions. 

El Consell Social aprova cada any el seu pressupost, que recull el programa 
d’activitats per a l’any en curs. 

 
c) Activitat 

 
Els membres del Consell Social, d’acord amb les funcions que té encomanades, 
a més de participar en les reunions del Ple i en les comissions, participen en 
diferents entitats o hi col·laboren, en representació del Consell Social. D’altra 
banda, el Consell Social organitza diferents activitats i impulsa diferents 
iniciatives i hi dona suport, de les quals fa un seguiment. 

https://www.upc.edu/consellsocial/ca/que-es/estructura-i-funcionament
https://govern.upc.edu/ca
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Activitats que organitza 

Els premis 

El Consell Social cada any convoca una sèrie de premis, mitjançant els quals 
es vol reconèixer la feina ben feta en la docència, la recerca, la valorització de 
la recerca, la gestió i el compromís social. 

Els premis convocats pel Consell Social són els següents: 

 Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, que reconeix l'exercici, a la UPC, 
d'una activitat docent rellevant o la millora o la implantació de mètodes docents que hagin 
contribuït a la renovació i millora de la qualitat docent. 

 
 Premi UPC de Valorització de la Recerca, que reconeix la tasca dels grups de recerca 
de la UPC en les diferents modalitats de valorització de la recerca: transferència de tecnologia 
i empresa de base tecnològica o spin-off. 

 
 Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària, que reconeix la gestió de qualitat 
en l’àmbit de l’activitat que du a terme el personal d’administració i serveis de la UPC. 

 
 Premi UPC al Compromís Social: canvia el món amb la UPC, que reconeix l’activitat 
en les diferents modalitats del compromís social a la UPC: igualtat de gènere, cooperació, 
sostenibilitat i inclusió. 

 
 Premi UPC de Ciència-ficció Miquel Barceló, que complementa i consolida la formació 
científica i humanística. La ciència-ficció és el gènere literari més adequat perquè unifica els 
conceptes de ciència, tècnica i literatura. 

 
 Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica, que reconeix la qualitat de la recerca 
en el camp de la tecnologia. 

Tots els premis tenen una periodicitat bianual, excepte el Premi UPC a la 
Qualitat en la Docència Universitària, que es convoca cada any perquè és el 
mecanisme per decidir les candidatures que el Consell Social presenta a la 
Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya, i el Premi UPC 
al Compromís Social: canvia el món amb la UPC, que es va instituir l’any 2019 
i s’ha volgut consolidar convocant-lo tres anys seguits. El Premi UPC de 
Ciència-ficció Miquel Barceló i el Premi Duran Farell d’Investigació 
Tecnològica, a diferència de la resta, estan oberts a candidatures de persones 
de fora del grup UPC. 

 
Acte de reconeixement 

 
D’altra banda, la llei estableix que correspon al Consell Social promoure les 
relacions de la Universitat i l’entorn cultural, social, professional i econòmic al 
servei de la qualitat de l’activitat universitària. 

 
En aquest sentit, el Consell Social organitza, cada any, un reconeixement a 
totes les persones de la comunitat UPC, del Grup UPC i de les entitats 
vinculades que han rebut un premi o una distinció per motiu de la seva tasca 
docent o investigadora, i que amb les seves aportacions en el camp de la 

https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-qualitat-docencia
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-qualitat-de-la-gestio-universitaria
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-al-compromis-social
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-de-ciencia-ficcio
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/PremiDuranFarell
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recerca i la docència fan que la UPC sigui una institució de referència. Es 
reconeixen, també, les persones que han destacat en l'àmbit esportiu. 

 
Aquest acte s’organitza amb un doble objectiu: d’una banda es vol explicitar 
davant la societat l’alt nivell de qualitat de l’activitat que du a terme la nostra 
universitat, que ha estat reconeguda per agents externs a la UPC, i, de l’altra, 
felicitar els membres de la nostra comunitat per la tasca que han desenvolupat 
que ha merescut un premi. 

 
La relació de persones guardonades es recull en una publicació i es lliura una 
litografia editada per a l’ocasió a cadascuna en reconeixement a la tasca 
desenvolupada. 

 
 

Iniciatives promogudes 

Finalment, el Consell Social ha impulsat diverses iniciatives: 

 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) 

El CCD és la unitat que, des de l'any 1992, coordina els programes de 
cooperació per al desenvolupament i de participació i voluntariat social de la 
UPC. 

 UPC Alumni 

Creat l'any 2011 a partir de l'Associació d'Amics de la UPC, és un servei de la 
UPC que té com a objectiu principal potenciar el sentit de pertinença a la UPC 
dels titulats i titulades de la Universitat, a més d'oferir-los serveis i recursos 
que els facilitin la interacció. 

 Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) 

Creada l’any 1994 per al foment i la promoció de les activitats de formació 
permanent dels professionals de les empreses i dels sectors econòmics i 
socials de Catalunya. 

 Consell Empresarial 

Constituït l'any 2013 amb l'objectiu d'articular els vincles institucionals de la 
UPC amb agents clau de l’entorn productiu i fer visible l’aliança empresa- 
universitat. 

https://www.upc.edu/ccd/ca
https://alumni.upc.edu/ca
https://www.fpc.upc.edu/cat/
https://consellempresarial.upc.edu/ca
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2. L’any 2021 

2.1. Composició del Consell Social 
 

Durant l’any 2021, la composició del Consell Social ha estat la següent, amb el 
detall de la procedència i la dedicació professional de cadascun dels membres. 

 
En representació dels interessos socials 
Persones elegides pel Consell Executiu 
Ricard Gonzalez Almuzara, CEO Infraplan Geospatial 
David Marín i Casanovas, CEO Innacces Geotècnica Vertical 
Mònica Sala Gómez, CTIO Orange España 

 
Persones elegides pel Parlament de Catalunya 
Pere Casals Perramon, apoderat Tecnium 
Ricard Faura Homedes, cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya 

 
A proposta de les organitzacions sindicals de treballadors i treballadores 
Montse González Sánchez, coordinadora de Comunicació, UGT Serveis Públics de Catalunya 

 
A proposta de les organitzacions empresarials 
Víctor Campdelacreu Armengol, membre del Comitè Executiu de PIMEC 

 
Antic alumne 
Ramon Carbonell Santacana (president), CEO Ausa 

 
A proposta de l’Ajuntament de Barcelona 
Jordi Amat Fusté, escriptor, filòleg i crític literari (fins al 7 de juliol 2021) 

 
En representació del Consell de Govern 

 

Membres nats 
Rector 
Francesc Torres Torres (fins al 31 de maig de 2021) 
Daniel Crespo Artiaga (a partir de l’1 de juny de 2021) 

 
Secretària general 
Margarida Espona Donés 
Ana Belen Cortinas Abad (7 de juny 2021) 

 
Gerent 
Xavier Massó Pérez 

 
Membres electius 
Personal acadèmic 
Neus Cònsul Porras, directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (fins al 22 de juny de 
2021) 
Sisco Vallverdú Bayés, professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (des del 2 de novembre de 2021) 

 
Estudiants 
Juni Choi Baez, estudiant a l’ESEIAAT (reelegit el 2 de novembre de 2021) 

 
Personal d'administració i serveis 
Marta Clarós Gimeno, Oficina de Relacions Externes, Comunicació i Promoció de la Unitat Tècnica de Gestió del 
Campus Baix Llobregat (fins al 8 d’octubre de 2021) 
Oriol Teixidó Romanos, de la UTG de Camins (des del 2 de novembre de 2021) 

 
Convidats permanents 
Joaquim Llansó Nores, nomenat per Foment del Treball Nacional 
Manel Candeal Dominguez, nomenat per Comissió Obrera Nacional de Catalunya (fins al 21 de setembre de 2021) 
Mireia Julià Sotelo, nomenada per Comissió Obrera Nacional de Catalunya (des del 21 de setembre de 2021) 

 
Secretària 
Anna Serra Hombravella 
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Durant el 2021 han funcionat les comissions Econòmica i Acadèmica, la 
composició de les quals ha estat la següent: 

 
 

Comissió Acadèmica 

President 
Pere Casals Perramon, nomenat pel Parlament de Catalunya 

 
Membres 
Marta Clarós Gimeno, elegida pel Consell de Govern en representació del PAS (fins al 8 d’octubre 
de 2021) 
Oriol Teixidó Romanos, elegit pel Consell de Govern en representació del PAS (des del 2 de 
novembre de 2021) 
Neus Cònsul Porras, elegida pel Consell de Govern en representació del PDI (fins al 22 de juny 
de 2021) 
Sisco Vallverdú, elegit pel Consell de Govern en representació del PDI (des del 2 de novembre de 
2021) 
Juni Choi Baez, elegit en representació de l’estudiantat 
Ricard Gonzàlez Almuzara, nomenat pel Govern de la Generalitat Catalunya 
Montserrat Gonzàlez Sànchez, escollida per les organitzacions sindicals 
Secretària 
Anna Serra Hombravella 

 
 

Comissió Econòmica 

Presidenta 
Mònica Sala Gòmez. nomenada pel Govern de Catalunya 
Membres 
Víctor Campdelacreu, escollit per les organitzacions empresarials 
Neus Cònsul Porras, elegida pel Consell de Govern en representació del PDI (fins al 22 de juny 
de 2021) 
Juni Choi Baez, elegit en representació de l’estudiantat 
Montserrat Gonzàlez Sànchez, escollida per les organitzacions sindicals 
Marta Clarós Gimeno, elegida pel Consell de Govern en representació del PAS (fins al 8 d’octubre 
de 2021) 
David Marín Casanovas, escollit pel Govern de la Generalitat Catalunya 
Xavier Massó Pérez, gerent de la UPC 
Oriol Teixidó Romanos, elegit pel Consell de Govern en representació del PAS (des del 2 de 
novembre de 2021) 
Secretària 
Anna Serra Hombravella 

 
 

2.2. Les reunions 

Durant el 2021, el Ple s’ha reunit sis vegades de manera ordinària i una de manera 
extraordinària, i la Comissió Acadèmica i la Comissió Econòmica s’han reunit 
cinc vegades (vegeu el calendari de reunions). Les primeres reunions de l’any 
van tenir lloc en remot i a partir del juliol van ser mixtes. Al mes d’octubre es va 
aprovar l’aplicació a les reunions del Ple del Consell Social i de les seves 
comissions l’Acord del Consell de Govern de modificació de les reunions a 
distància i d’aprovació del Reglament de les sessions mixtes dels òrgans 
col·legiats. La reunió extraordinària va tenir lloc a distància i de manera asíncrona. 
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El Ple del Consell Social, d’acord amb les funcions atorgades per la legislació 
vigent, generalment a proposta de la Comissió Econòmica o la Comissió 
Acadèmica després d’haver treballat els temes, ha pres un total de setanta-nou 
acords, cinquanta-quatre acords relacionats amb temes econòmics, divuit amb 
temes acadèmics i set amb temes diversos (vegeu la relació d’acords i la pàgina 
web de les sessions i acords dels òrgans col·legiats de la UPC). 

Dels cinquanta-quatre acords relacionats amb temes econòmics, onze tenen a 
veure directament amb el pressupost de la UPC (pressupost i la seva liquidació 
més expedients d’alteració), cinc amb tarifes i preus. A més, s’han autoritzat cinc 
contractes pluriennals de serveis i subministraments. S’han pres setze acords 
sobre les entitats participades per la UPC, tres dels quals eren sobre la creació 
de spin-offs, tres sobre l’extinció de la participació de la UPC i la dissolució de 
l’entitat, tres sobre la modificació dels estatuts de les entitats, dos sobre 
encàrrecs de gestió a l’entitat participada, dos sobre participacions en la creació 
de noves entitats i la resta sobre l’aprovació dels comptes de les entitats del grup 
UPC. 

Dels tretze acords presos pel Ple relacionats amb temes de personal, cinc són 
sobre modificacions de la relació de llocs de treball del PAS, set sobre 
assignacions individuals de complements del PDI i un sobre la distribució dels fons 
addicionals per al PDI i el PAS en aplicació de les lleis pressupostàries i 
retributives. 

Pel que fa als temes acadèmics, s’han pres divuit acords. D’aquests, sis són 
sobre l’aprovació de memòries d’estudis (dobles titulacions, Erasmus Mundus, 
verificació d’estudis) i un sobre l’aprovació d’una memòria de desprogramació. 
Dos acords fan referència a l’oferta de formació permanent i cinc fan referència 
a la programació universitària dels cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024. 

Pel que fa a l’estudiantat, s’han aprovat tres acords que fan referència a beques 
i ajuts i un sobre la modificació de la normativa de permanència. 

A més, s’han pres dos acords sobre nomenaments i un sobre la convocatòria 
d’un premi (la resta de premis que convoca el Consell Social s’aproven amb 
l’aprovació del pressupost del Consell Social). 

També es van aprovar els objectius estratègics i específics del Pla estratègic 
2022-2025 de la UPC, que va ser presentat per la vicerectora de Qualitat i Política 
Lingüística, i la creació de l’Espai UPC Alumni, que va ser presentat per la 
vicerectora de Docència i Estudiantat. 

Com a informació, la cap del Gabinet del Rector va presentar la ponència “La 
comunicació de la UPC: tema prioritari”. 

Finalment, fruit de l’experiència de les reunions a distància i atès que el 
Reglament del Consell Social no preveu aquesta possibilitat, s’ha aprovat 
l'aplicació del Reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats i de 
les sessions mixtes, aprovat pel Consell de Govern, a les sessions del Ple del 
Consell Social i de les seves comissions. 

https://govern.upc.edu/ca/cs/ple-del-consell-social
https://govern.upc.edu/ca/cs/ple-del-consell-social
https://govern.upc.edu/ca/cs/ple-del-consell-social
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a) Calendari de reunions 
 

Comissió Econòmica 8/3/2021 
Comissió Acadèmica 9/3/2021 
Ple 15/3/2021 

Comissió Econòmica 12/4/2021 
Comissió Acadèmica 15/4/2021 
Ple 19/4/2021 

Ple (extraordinari) 20/5/2021 

Comissió Econòmica 6/7/2021 
Comissió Acadèmica 6/7/2021 
Ple del Consell Social 12/7/2021 

Comissió Econòmica 13/10/2021 
Comissió Acadèmica 13/10/2021 
Ple 19/10/2021 

Comissió Econòmica ANUL·LADA 

Comissió Acadèmica ANUL·LADA 
Ple 22/11/2021 

Comissió Econòmica 13/12/2021 
Comissió Acadèmica 14/12/2021 
Ple 21/12/2021 
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b) Relació d’acords presos pel Ple del Consell Social durant el 2021 
 

Ple 15 de març 2021 
 

Acord CS 2021/01/01. Vistos l’Acord CG/2021/01/14, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, 
en virtut de l’article 58 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i l’article 89 f de la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova la sol·licitud de renovació de la capacitat d’endeutament de la 
UPC. 

 
Acord CS 2021/01/02. Vistos l’Acord CG/2021/01/15, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, i 
en virtut de l’article 22 de les bases d’execució del Pressupost UPC 2021, s’aprova la despesa pluriennal per a la 
impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements 
europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC. 

 
Acord CS 2021/01/03. Vistos l’Acord CG/2021/01/16, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, i 
en virtut de l’article 22 de les bases d’Execució del Pressupost UPC 2021, s’aprova la despesa pluriennal per al servei 
de manteniment dels sistemes de protecció contra incendis (extinció i detecció) de la UPC per als anys 2021 i 
2022. 

 

Acord CS 2021/01/04. Vistos l’Acord CG/2021/01/18, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, i 
en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels 
Estatuts de la UPC, s’aproven les tarifes dels serveis cientificotècnics. 

 
Acord CS 2021/01/05. Vistos l’Acord CG/2021/01/19, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, i 
atès l’article 25.2. dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), s’aproven les tarifes del 
CSUC com a mitjà propi i instrumental per a l’exercici 2021. 

 
Acord CS 2021/01/06. Vistos l’Acord CG/2021/01/20, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica i, 
atès l’article 160.2 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la modificació de la clàusula sisena de l’escriptura de 
constitució del dret real de superfície de data 15 de desembre de 2010 atorgat entre el Consorci del Campus 
Interuniversitari Diagonal Besòs i la UPC. 

 
Acord CS 2021/01/07. Vistos l’Acord CG/2021/01/21, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, i 
en virtut de l’article 3.1. dels Estatuts de la Fundació b_TEC i l’article 24.6 del text refós de l’LCSP, s’aprova modificació 
dels estatuts de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs. 

 
Acord CS 2021/01/08. Vistos l’Acord CG/2021/01/22, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, i 
en virtut de l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aprova l’entrada de la UPC com a soci fundador de l’Associació de 
Desenvolupadors de Tecnologia amb Acreditació TECNIO (Associació TECNIO). 

 
Acord CS 2021/01/09. Vistos l’Acord CG/2021/01/32, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, i 
en virtut de l’article 90 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 189 i 216 dels Estatuts 
de la UPC, s’aprova la modificació de l’RLT del PAS. 

 
Acord CS 2021/01/10. Vistos l’Acord CG/2021/01/34, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, 
en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova l’assignació 
individual del complement per tram de recerca en transferència del coneixement i innovació amb relació a les 
retribucions addicionals per mèrits investigadors del PDI funcionari (convocatòria 2020). 

 
Acord CS 2021/01/11. Vistos l’Acord CG/2021/01/35, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, 
en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova l’assignació 
individual del complement addicional de recerca, convocatòria 2020 per al PDI funcionari. 

 
Acord CS 2021/01/12. Vistos l’Acord CG/2021/01/36, de 25 de febrer, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica, 
en virtut del decret 258/1997, de 30 de setembre, s’aprova l'actualització de la proposta de programació universitària 
Curs acadèmic 2021-2022. 

 
Ple de 19 d’abril 2021 

 

Acord CS 2021/02/01. Vistos l’Acord CG/2021/02/05, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut de l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 155 dels Estatuts de la UPC, 
s’aprova l’expedient d’alteració de pressupost 004/2020. 

 
Acord CS 2021/02/02. Vistos l’Acord CG/2021/02/06, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut de l’article 89 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 55 i 162.4 dels Estatuts 
de la UPC, s’aprova el tancament provisional del pressupost UPC 2020. 

 
Acord CS 2021/02/03. Vist i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 12 d’abril de 2021, en 
virtut de l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 19.2. a del Reglament del 
Consell Social de la UPC, a proposta del president, s’aprova el tancament del pressupost del Consell Social 2020. 

 
Acord CS 2021/02/04. Vistos l’Acord CG/2021/02/07, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica en virtut 
de l’article 89 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, vistos els informes de les auditories 
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respectives, s’aproven els comptes anuals de l’exercici 2020 de les entitats del Grup UPC: Fundació Politècnica 
de Catalunya , UPCnet i IThinkUPC. 

 
Acord CS 2021/02/05. Vistos l’Acord CG/2021/02/08, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut de l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 151d dels Estatuts de la UPC, 
s’aproven els preus dels Programes de Formació Permanent del curs 2020-2021. 

 
Acord CS 2021/02/06. Vistos l’Acord CG/2021/02/09, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut de l’article 88è. de la Llei d’universitats de Catalunya i l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la dissolució 
del Consorci Centre Català del Plàstic (CCP) 

 
Acord CS 2021/02/07. Vistos l’Acord CG/2021/02/20, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova l’assignació 
individual del complement addicional de recerca (1a. convocatòria 2020 per al personal docent i investigador 
funcionari). 

 
Acord CS 2021/02/08. Vistos l’Acord CG/2021/02/21, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova l’assignació 
individual del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2020) del personal investigador permanent doctor. 

 
Acord CS 2021/02/09. Vistos l’Acord CG/2021/02/23, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut de l’article 90 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 189 i 216 dels Estatuts 
de la UPC, s’aproven les modificacions de l’RLT de PAS. 

 
Acord CS 2021/02/10. Vistos l’Acord CG/2021/02/03, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en 
virtut de l’article 88è. de la Llei d’universitats de Catalunya i l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la proposta de 
dissolució de la Fundació Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea. 

 
Acord CS 2021/02/11. Vistos l’Acord CG/2021/02/25, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica, en 
virtut del Decret 258/1997, de 30 de setembre, s’aprova l'actualització de la proposta de programació universitària 
d’estudis de grau i màster, curs 2022-2023. 

 
Acord CS 2021/02/12. Vistos l’Acord CG/2021/02/26, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica, en 
virtut del Decret 258/1997 de 30 de setembre, s’aproven les memòries de verificació d'estudis de grau i màster, curs 
2022-2023. 

 
Acord CS 2021/02/13. Vistos l’Acord CG/2021/02/33, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica, 
s’aprova l'oferta de formació permanent del curs 2020-2021. 

 
Acord CS 2021/02/14. Vistos l’Acord CG/2021/02/30, de 9 d’abril, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica, en 
virtut dels articles 88 g i 89 j i k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova la creació de 
l'Espai UPC Alumni. 

 
Acord CS 2021/02/15. A proposta del president del Consell Social i d’acord amb els articles 89 a i 90 h de la Llei 1/2003, 
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova la convocatòria de préstecs UPCAlumni curs 2021-2022 per a 
l’estudiantat de la UPC. 

 
Acord CS 2021/02/16. A proposta del Consell de Govern i d’acord amb la Llei orgànica 6/2003 de 21 de desembre, 
d’universitats, article 46.6; l’article 90 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 123 dels 
Estatuts, s’aprova la Normativa de permanència dels estudis de grau i màster de la UPC. 

 
PLE de 20, 21 de maig 2021 (asincrònica) 

 

Acord CS 2021/03/01. Atès l’escrit d’11 de maig de 2021 de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, s’aprova la distribució de les beques-col∙laboració del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional per al curs 2021-2022. 

 
 

PLE 12 de juliol de 2021 
 

Acord CS 2021/04/01. Atès l’article 74 dels Estatuts de la UPC, a proposta del rector, s’informa favorablement la 
proposta de nomenament del senyor Xavier Massó Pérez com a gerent de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i la definició de les seves funcions, i s’aproven les condicions del seu nomenament. 

 
Acord CS 2021/04/02. Vistos l’Acord CG/2021/03/11, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social i l’Informe d’auditoria, i en virtut de l’article 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, i l’article 162.3 dels Estatuts de la UPC, s’aproven els comptes anuals auditats de la 
UPC de l’exercici 2020. 
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Acord CS 2021/04/03. Vistos l’Acord CG/2021/03/12, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i 
l’article 155 dels Estatuts de la UPC, s’aprova l’expedient d’alteració de pressupost 001/2021. 

 
 

Acord CS 2021/04/04. Vistos l’Acord CG/2021/03/13, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i 
l’article 155 dels Estatuts de la UPC, s’aprova l’expedient d’alteració de pressupost 002/2021. 

 
Acord CS 2021/04/05. Vistos l’Acord CG/2020/03/14, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica, en virtut de l’article 89 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, vistos els informes 
de les auditories respectives, s’aproven els comptes anuals de les entitats del grup UPC de l’exercici 2020: 
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs, Fundació CIT UPC, Fundació CIM i Parc Mediterrani de la Tecnologia, 
SL. 

 
Acord CS 2021/04/06. Vistos l’Acord CG/2021/03/16, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 22 de les bases d’Execució del Pressupost UPC 2021, s’aprova 
la despesa pluriennal del servei de producció audiovisual, a preus unitaris. 

 
Acord CS 2021/04/07. Vistos l’Acord CG/2021/03/15, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, i en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova l’actualització de les tarifes i preus del curs acadèmic 
2020-2021. 

 
Acord CS 2021/04/08. Vistos l’Acord CG/2021/03/21, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica, 
i en virtut de l’article 90 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 189 i 216 dels Estatuts 
de la UPC, s’aprova la modificació de l’RLT del PAS. 

 
Acord CS 2021/04/09. Vistos l’Acord CG/2021/03/28, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Acadèmica, i atès el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i 
els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents, universitaris i d’implantació 
d’ensenyaments, s’aprova la memòria de doble titulació entre el grau en Enginyeria Civil i el grau en Arquitectura 
Tècnica i Edificació. 

 
Acord CS 2021/04/10. Vistos l’Acord CG/2021/03/29, d’1 de juliol de 2021, i l’informe favorable de la Comissió 
Acadèmica, i atès el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i 
els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents, universitaris i d’implantació 
d’ensenyaments, s’aprova la memòria d'ampliació de dobles titulacions d’estudis de grau de l’EEBE. 

 

PLE 19 d’octubre 2021 
 

Acord CS 2021/05/01. Atesos els articles 7f i 19 dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya, la Llei 1/2003 
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i el reglament del funcionament del Consell Social, aprovat el 19 de febrer 
de 2013, a proposta del president del Consell Social, es ratifica nomenar Mònica Sala Gómez i Pere Casals 
Armengol vocals del Patronat de la FPC, en representació del Consell Social. 

 
Acord CS 2021/05/02. A proposta del president, s’aprova la convocatòria del premi UPC de Ciència-ficció 2022. 

 
Acord CS 2021/05/03. Vistos l’Acord CG/2021/04/14, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut de l’article 89 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i vist l’informe de 
l’auditoria, s’aproven els comptes anuals consolidats de l’exercici 2020 de les entitats del Grup UPC. 

 
Acord CS 2021/05/04. Vistos l’Acord CG/2021/04/15, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut de l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 155 dels 
Estatuts de la UPC, s’aprova l’expedient d’alteració de pressupost 003/2021. 

 
Acord CS 2021/05/05. Vistos l’Acord CG/2021/04/19, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut de l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 151 d dels 
Estatuts de la UPC, s’aproven els preus dels estudis de formació permanent per al curs acadèmic 2021-20221. 

 
Acord CS 2021/05/06. Vistos l’Acord CG/2021/04/20, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut de l’article l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la venda de les participacions de la 
UPC en la societat KIC INNOENERGY IBERIA, S.L. 

 
Acord CS 2021/05/07. Vistos l’Acord CG/2021/04/21, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, i en virtut de l’article 88 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 46 dels 
Estatuts de la UPC, s’aprova la participació de la UPC en la spin off NIMBLE DIAGNOSTICS, SL. 

 
Acord CS 2021/05/08. Vist ’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 88 e 
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 46 dels Estatuts de la UPC, a proposta del gerent, 
s’informa  favorablement la creació i s’aprova la participació de la UPC en la spin off DRACSYS. 

 
Acord CS 2021/05/09. Vistos l’Acord CG/2021/04/31, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut de l’article 90 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i els articles 189 
i 216 dels Estatuts de la UPC, s’aproven les modificacions de l’RLT de PAS. 
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Acord CS 2021/05/10. Vistos l’Acord CG/2021/04/37, de 8 d’octubre, l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
s’aprova l’assignació individual del complement addicional de recerca (1a. Convocatòria 2021 per al personal 
docent i investigador contractat). 

 
Acord CS 2021/05/11. Vistos l’Acord CG/2021/04/40, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
s’aprova l’assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a l’estimació de dos 
recursos d’alçada presentats contra la 1a. Convocatòria 2020 d’avaluació de l’activitat investigadora (PDI 
contractat). 

 
Acord CS 2021/05/12. Vistos l’Acord CG/2021/04/36, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 
Consell Social, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
s’aprova l’assignació individual del complement addicional de recerca PDI funcionari (convocatòria 
extraordinària 2021). 

 
Acord CS 2021/05/13. Vistos l’Acord CG/2021/04/43, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social, en virtut del Decret 258/1997 de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de 
Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i d’ordenació de centres docents, universitaris i d’implantació 
d’ensenyaments, s’aproven les memòries de verificació de màsters Erasmus Mundus. 

 
Acord CS 2021/05/14. Vistos l’Acord CG/2021/04/44, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social, en virtut del Decret 258/1997 de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de 
Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i d’ordenació de centres docents, universitaris i d’implantació 
d’ensenyaments, s’aprova l’actualització de la memòria justificativa per a la implantació de dobles titulacions 
de màster universitari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

 
Acord CS 2021/05/15. Vistos l’Acord CG/2021/04/46, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social, en virtut dels articles 116 i 131 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, s’aprova l’actualització 
de l’oferta de places de nou accés dels estudis de doctorat curs 2021-2022. 

 
Acord CS 2021/05/16. Vistos l’Acord CG/2021/04/48, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social, en virtut dels articles 90 h de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 120.1 
dels Estatuts de la UPC, s’aprova el marc per a la implementació de convocatòries d’ajuts econòmics per a 
estudiants amb situacions desfavorables que afectin el pagament de les matrícules d’estudis universitaris. 

 
Acord CS 2021/05/17. Vistos l’Acord CG/2021/04/49, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social, en virtut del l’article 90 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 133 dels 
Estatuts de la UPC, s’aprova l’oferta de formació permanent del curs 2021-2022. 

 
Acord CS 2021/05/18. Vistos l’Acord CG/2021/04/03, de 8 d’octubre, en virtut de l’article 88 e de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aproven els nous estatuts de l’ACUP 
(Associació Catalana d’Universitats Públiques Catalanes). 

 
Acord CS 2021/05/19. Vistos l’Acord CG/2021/04/07, de 8 d’octubre, i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social, en virtut de l’article 96 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova el 
Reglament de les sessions a distància i mixtes dels òrgans col·legiats. 

 
 

Ple 22 de novembre de 2021 
 

Acord CS 2021/06/01. Vistos l’Acord CG/2021/05/08, de 9 de novembre, en virtut de l’article 33 de la Llei 1/2014, de 
27 de gener; el Decret Llei 23/2021, de 10 d’octubre, de modificació del Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol; l’article 89 c 
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 155 dels Estatuts de la UPC, s’aprova 
l’abonament de la paga extraordinària de 2014 i s’aprova l’expedient d’alteració del crèdit 5/2021. 

 
Acord CS 2021/06/02. Vistos l’Acord CG/2021/05/017, de 9 de novembre, en virtut de l’article 88 e de la Llei 1/2003, 
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la modificació dels Estatuts 
de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (ERBM). 

 
Acord CS 2021/06/03. Vistos l’Acord CG/2021/05/019, de 9 de novembre, en virtut de l’article 88 e de la Llei 1/2003, 
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la participació de la UPC 
en la creació de l’Associació Hac Te (Hub d’Art, Ciència i Tecnologia). 

 
 

Ple 21 de desembre de 2021 
 

Acord CS 2021/07/01. S’aprova l’acta de la sessió anterior (novembre 2021). 
 

Acord CS 2021/07/02. Vist l’Acord CG/2021/06/04, de 17 de desembre, en virtut de l’article 55 dels Estatuts de la UPC, 
s’aproven els objectius estratègics i específics del Pla estratègic 2022-25 de la UPC. 
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Acord CS 2021/07/03. Vistos l’Acord CG/2021/06/14, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i 
l’article 155 dels Estatuts de la UPC, s’aprova l’expedient d’alteració de Pressupost 004/21. 

 
Acord CS 2021/07/04. Vistos l’Acord CG/2021/06/13, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, i l’article 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el Pressupost de la UPC per a l’exercici 2022. 

 
 

Acord CS 2021/07/05. Vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveuen 
l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i els articles 6.1. i 19.2 a del Reglament del 
Consell Social de la UPC, a proposta del president, s’aprova el Pressupost 2022 del Consell Social de la UPC. 

 
Acord CS 2021/07/06. Vistos l’Acord CG/2021/06/15, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica 
del Consell Social, i en virtut de l’article 3 dels Estatuts de la Fundació b_TEC i el text refós de l’LCSP (article 24.6), 
s’aprova l’encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs. 

 
Acord CS 2021/07/07. Vistos l’Acord CG/2021/06/16, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió Econòmica 
del Consell Social, i en virtut de l’article 89 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i dels articles 
44, 45 i 55 dels Estatuts de la UPC, s’aprova l’encàrrec de gestió d’UPCnet. 

 
Acord CS 2021/07/08. Vistos l’Acord CG/2021/06/17, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut dels articles 30 i 32 del Reglament de Patrimoni de la UPC, s’aprova 
l’autorització per a la renovació dels permisos d’ocupació temporal d’espais de recerca i innovació, Parc UPC. 

 
Acord CS 2021/07/09. Vistos l’Acord CG/2021/06/18, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 22 de les bases d’Execució del Pressupost UPC 2021, s’aprova la 
despesa pluriennal de neteja. 

 
Acord CS 2021/07/10. Vistos l’Acord CG/2021/06/19, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 22 de les bases d’Execució del Pressupost UPC 2021, s’aprova la 
despesa pluriennal de vigilància i seguretat. 

 
Acord CS 2021/07/11. Vistos l’Acord CG/2021/06/21, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, atesos els articles 46 i 160.3 dels Estatuts de la UPC i l’Acord 3/2014 del Consell Social, 
s’aprova la venda de la participació de la UPC en la spin-off MIMETIS BIOMATERIALS, SL. 

 
Acord CS 2021/07/12. Vistos l’Acord CG/2021/06/22, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
s’aprova el Pla de mesures antifrau de la UPC 

 
Acord CS 2021/07/13. Vistos l’Acord CG/2021/06/26, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 90 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i 
els articles 189 i 216 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS. 

 
Acord CS 2021/07/14. Vistos l’Acord CG/2021/06/39, de 17 de desembre; el Decret Llei 3/2019 de 22 de gener; la Llei 
4/2020, de 29 d’abril, i l’article 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova la distribució 
dels fons addicionals per al PDI i el PAS en aplicació de les Lleis pressupostàries i retributives. 

 
Acord CS 2021/07/15. Vistos l’Acord CG/2021/06/30, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Acadèmica del Consell Social, en virtut del Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació 
universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i d’ordenació de centres docents, universitaris 
i d’implantació d’ensenyaments, s’aprova la proposta de programació universitària d’estudis de grau i màster del 
curs 2023-24 

 
Acord CS 2021/07/16. Vistos l’Acord CG/2021/06/31, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Acadèmica del Consell Social, en virtut del Decret 258/1997 de 30 de setembre, pel qual es regula la programació 
universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i d’ordenació de centres docents, universitaris 
i d’implantació d’ensenyaments, s’aprova la proposta de programació universitària d’estudis de grau i màster del 
curs 2022-23. 

 
Acord CS 2021/07/17. Vistos l’Acord CG/2021/06/32, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Acadèmica del Consell Social, en virtut del Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació 
universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i d’ordenació de centres docents, universitaris 
i d’implantació d’ensenyaments, s’aproven les memòries de verificació del màster universitari Erasmus Mundus 
en Gestió i Anàlisi de Dades Massives (BDMA) i del màster universitari Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria 
de Materials Avançats (AMASE). 

 
Acord CS 2021/07/18. Vistos l’Acord CG/2021/06/33, de 17 de desembre, i l’informe favorable de la Comissió 
Acadèmica del Consell Social, en virtut del Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació 
universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i d’ordenació de centres docents, universitaris 
i d’implantació d’ensenyaments, s’aprova la memòria de desprogramació del màster Universitari en Cadena de 
Subministrament, Transport i Mobilitat de l’ETSEIB. 
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c) Assistències 

L’assistència a les reunions del Ple i de les comissions per part dels membres 
del Consell Social ha estat d’un 94 % pel que fa a les reunions del Ple i d’un 67 % 
pel que fa a les reunions de la Comissió Acadèmica i d’un 81 % a les reunions de 
la Comissió Econòmica. 
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d) Representació i seguiment de les iniciatives promogudes 
 

Els membres del Consell Social, d’acord amb les funcions que aquest té 
encomanades, a més de les reunions del Ple i de les comissions, participen en 
diferents entitats o hi col·laboren, en representació del Consell Social. 

Així, el president del Consell Social és membre de la Junta d’UPC Alumni, del 
Patronat de l’FPC i del b_TEC, del Consell Executiu i el Patronat del CIT UPC, del 
Consell d’Administració d’UPCNet i d’Ithink UPC, del Consell de Govern d’AQU 
Catalunya i de l’Assemblea General de l’ACUP, i ha participat en les reunions 
d’aquests òrgans. 

A més, ha participat en reunions periòdiques amb la resta de presidents i 
presidentes dels consells socials de les universitats públiques catalanes, i ha 
mantingut reunions amb el rector i altres persones de la comunitat universitària de 
la UPC o d’arreu per a temes relacionats amb la Universitat. 

Els membres del Consell Social han assistit a les reunions convocades pels 
òrgans de què formen part, com ara el Consell de Govern, la Fundació 
Politècnica de Catalunya, el Centre de Formació Interdisciplinària Superior, el 
Centre de Cooperació per al Desenvolupament, la Conferència General del 
Consell Interuniversitari de Catalunya i el Centre d’Innovació i Tecnologia de la 
UPC. 

Finalment, el president i els membres del Consell Social han assistit a diversos 
actes organitzats per la UPC o per institucions de l’àmbit universitari. 

 
 

3.3. Les activitats organitzades 

a) Els premis 

L’any 2021 s’han convocat els premis següents: 

 Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 
 Premi UPC a la Gestió Universitària 
 Premi UPC de Valorització de la Recerca 
 Premi UPC al Compromís Social. Canvia el món amb la UPC 

El lliurament dels tres primers premis va tenir lloc el 4 d’octubre en el marc de 
l’acte de la inauguració del curs acadèmic de la UPC 2021-2022 i el lliurament 
del Premi UPC al Compromís Social va tenir lloc el 4 de febrer dins l’acte de 
presentació del Pla impulsor al compromís social: Canvia el món amb la UPC. 

A més, s’han fet actes de reconeixement als professors o professores que han 
guanyat el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària en la modalitat 
de la trajectòria docent: 

El 21 de setembre va tenir lloc l’acte de reconeixement al professor Fermín 
Sanchez, amb la conferència “¿Cómo aprende el cerebro?”, a la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona, i el 6 d’octubre, l’acte de reconeixement a la 
professora Lourdes Reig, amb la conferència “Amb el mar com a còmplice”, a 

https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-qualitat-docencia
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-qualitat-de-la-gestio-universitaria
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca
https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-al-compromis-social
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l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, del Campus  
de Castelldefels. Ambdós PDI havien rebut el Premi en l’edició de 2020, però no 
s’havia pogut organitzar l’acte a causa de la COVID-19. 

El 22 de desembre va tenir lloc l’acte de reconeixement a la professora Marta 
Fransoy, guanyadora del Premi en l’edició de 2021, amb la conferència “Mirar 
més enllà: l’optometrista en la societat del coneixement”, a la Facultat d’Òptica i 
Optometria de Terrassa. 
 
Les candidatures guanyadores i la composició dels jurats dels premis convocats 
el 2021 han estat les següents: 
 

Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 

Guanyadors 
Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent 

Marta Fransoy Bel, del Departament d’Òptica i Optometria i docent a la Facultat 
d’Òptica i Optometria de Terrassa. 

Ramon Bragós Bardia, del Departament d’Enginyeria Electrònica i docent a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), a la FIB (en 
el grau compartit) i a l’ETSECCPB (màster), i en un dels màsters conjunts UPC-UB. 

 
Modalitat 2: Premi a la iniciativa docent 

Taller en Fusta Escala 1:1, de les professores Queralt Garriga Gimeno (Departament 
de Projectes Arquitectònics) i Judit Taberna Torres (Departament de Representació 
Arquitectònica), i els professors Jorge Blasco Miguel (Departament de Tecnologia de 
l’Arquitectura) i David Hernández Falagan (Departament de Teoria i Història de 
l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació). 
Programa Talent de l'inLab FIB: un entorn d’innovació i aprenentatge autèntic al 
servei de la societat del coneixement, liderat pel professor Ernest Teniente i la 
professora Maria-Ribera Sancho (Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes 
d’Informació), que encapçalen un equip docent de diferents departaments (Enginyeria 
de Serveis i Sistemes d’Informació; Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica 
Industrial; Mecànica de Fluids; Estadística i Investigació Operativa, i Arquitectura de 
Computadors), format pels professors i professores Albert Renom Vilaró, Montserrat 
Estanyol Lamarca, Oscar Romero Moral, Sergi Nadal Francesch, Xavier Oriol Hilari, 
Antoni Guasch Petit, Jaume Figueras Jove, Esteve Codina Macia, Jordi Montero García, 
Lidia Montero Mercadé, Mari Paz Linares Herreros, Pau Fonseca Casas, Manel Medina 
Llinas i René Serral Gracia, i en què ha participat un equip de professionals del col·lectiu 
de personal d’administració i serveis de la UPC adscrits a la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona: Marta Cuatrecasas Soldevila, Susana Francisco Bueno, Antonia Gómez 
González, Albert Obiols Vives, José Francisco Crespo Sanjusto, Gonzalo Recio 
Domenech, Juan Salmeron Moya, Victor Diví Cuesta i Matías Altamirano Sabato. 

Menció especial honorífica a títol pòstum a la trajectòria docent del professor Joaquín 
Montón Lecumberri, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura i docent a l’Escola 
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) fins al seu traspàs el juliol de 
2020. 

 
Menció especial honorífica a la trajectòria de l’Institut de Ciències de l’Educació 
de la UPC. 
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Membres del jurat 
Pere Casals, president de la Comissió Acadèmica del Consell Social i president del 
jurat 
Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat, membre d e l  Consell 
Direcció de la UPC, designada pel rector 
Margarida Espona, membre del Consell Acadèmic, designat per la Mesa Permanent 
del CA 
Juni Choi, membre del Consell Social, en representació de l’estudiantat 
Oriol Serra, president de la CSAPDIU 
Ariadna Llorens, directora de l’ICE 
Araceli Adam, tècnica del Servei de Suport a l’ICE, secretària del jurat 

 
Data de la reunió del jurat 

A distància, 3 de maig de 2021 
 

Premi UPC de Valorització de la Recerca 

Guanyadors 

Modalitat 1: 
Premi al millor projecte de transferència de tecnologia 

Conveni AquAS-BICOCOM per al seguiment de la pandèmia Covid-19 a Catalunya, 
del grup de recerca BIOCOM-SC (Grup de Biologia Computacional i Sistemes 
Complexos), representat per Daniel López Codina. Un grup que des del 2008 focalitza la 
seva recerca en l’epidemiologia matemàtica. 

 

Menció 
Hidroxiapatita: un catalitzador per lluitar contra la contaminació ambiental, del 
professor Carlos Enrique Aleman, del grup de recerca IMEM-BRT (Innovation in Materials 
and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies). 

 

Modalitat 2 
Premi a la millor invenció o patent per la seva aplicació al mercat a la patent 

Women Up: method with biofeedback for training muscles of the pelvic floor, dels 
professors de la UPC Miguel Angel Mañanas Villanueva, del grup de recerca BIOART, i 
Juan Jose Ramos Castro, del grup de recerca IEB, i dos metges de l'Institut de 
Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Clínic, la Dra. Monserrat Espuña Pons i la Dra. 
Amelia Perez Gonzalez. 

 

Menció 
Bio2Coat- Composició alimentària per a l’elaboració de recobriments de 
conservació i pel·lícules d’envasat comestible, dels professors Vera Cristina de 
Redondo Realinho, Marcelo de Sousa Pais Antunes, José Ignacio Velasco Perero i 
Farayde Matta Fakhouri, del grup de recerca de Materials Polimèrics Polifuncionals 
(Poly2) de la UPC. 

 
 

Modalitat 3 
Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin-off a : 

Cebiotex, biomedical nanofibers, de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD) 
i de la UPC, constituïda el 2015 per desenvolupar i comercialitzar el primer biomaterial 
que té com objectiu proveir una solució innovadora i efectiva al local drug delivery de 
fàrmacs biològics. La representa el professor de la UPC Jose Antonio Tornero, CTO de 
l’empresa. 

Mencions 

ABLE Human Motion, presentada pel professor de la UPC Josep Maria Font. 
NearbyComputing: orquestració per a edge computing, del BSC i la UPC, constituïda 
el juliol de 2018, liderada pel professor de la UPC David Carrera. 
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Membres del jurat 
David Marín, per delegació del president del Consell Social 
Jordi Llorca, vicerector de Recerca (en substitució de Climent Molins, vicerector de 
Transferència, Innovació i Emprenedoria) 
Roger Piqué, general partner d’Inveready 
Olga Alay, subdirectora general de Polítiques Sectorials, Científiques i Tecnològiques del 
Departament de Recerca i Universitats 
Jesús Murillo, mànager de l’Àrea de Transferència i Tecnologia d’ACCIÓ del 
Departament d’Empresa i Treball 
Valentí Guasch, director de l’Àrea de Recerca de la UPC, que actua com a secretari 

Data de la reunió del jurat 

11 de juny de 2021 (format híbrid) 
 
 

Premi UPC al Compromís Social. Canvia el món amb la UPC 

Guanyadors 
Àmbit de Cooperació 
Seguiment de l’evolució de la pandèmia COVID-19 en diferents països i regions del Sud 
Global, un projecte impulsat per Núria Pedrós Barnils, Sergio Alonso Muñoz, Martí Català 
Sabaté, Danierl López Codina i Clara Prats Soler, PDI de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i 
de Biosistemes de Barcelona, i Enric Álvarez Lacalle, PDI de l’Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. 
 
Àmbit d’Igualtat de gènere 
Perspectiva de gènere a la docència en el marc del projecte GEECCO, un projecte impulsat 
per l’equip format per Amaia Lusa García, PDI del Departament d’Organització d’Empreses; Núria 
Castell Ariño, PDI jubilada, del Departament de Ciències de la Computació; Irene Jorge 
Fernández, PAS de la Unitat Transversal de Gestió TIC; M Carme Martínez Costa, del 
Departament d’Organització d’Empresa; Elisabet Mas de les Valls Ortiz, PDI del Departament de 
Física; Noelia Olmedo Torre, PDI del Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny, i Marta Peña 
Carrera, PDI del Departament de Matemàtiques. 
 
Àmbit d’Inclusió 
Tecnologia per a la millora de la inclusió i la qualitat de vida de persones amb malalties 
neuromusculars, impulsat per Josep Maria Font Llagunes, Ana Barjau Condomines, Rosa 
Pàmies Vilà i Daniel Clos Costa, PDI del Departament d’Enginyeria Mecànica; Míriam Febrer 
Nafría, Albert Peiret Giménez i Massimo Cenciarini, PDI postdoc del mateix departament; Joan 
Lobo Prat, del CREB-UPC/ABLE Human Motion (spin-off de la UPC) i PDI postdoc; Antonio 
Rodríguez Fernández i Jesús de Miguel Fernández, PDI doctorand del Departament d’Enginyeria 
Mecànica, i Michael Ray Epke, del CREB-UPC, i Oriol Alís González, del Departament 
d’Enginyeria Mecànica, ambdós PAS de suport a la recerca. 
 
Àmbit de Sostenibilitat 
Projecte ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE, CAMINANT CAP EL 2030, de l’equip format per Anna 
Gras, PDI, directora de l’EEABB, sotsdirectora de la Càtedra UPC-Mercabarna i responsable de 
l'Àrea de Formació; José Maria Gil, PDI, director de la Càtedra UPC-Mercabarna i responsable 
de l’Àrea de Recerca; Eduard Hernández Yáñez, PDI, responsable de l’Àrea de Tecnologia de la 
Càtedra UPC-Mercabarna; Joan Simó, PAS, coordinador de l’Àmbit de Tecnologies 
Agroalimentàries de la UPC, i Montse Solsona, PAS, promotora de l’Àmbit de Tecnologies 
Agroalimentàries de la UPC. A més, hi ha participat l’equip EEABB - 50è aniversari, format pel 
PDI Anna Gras, Mònica Blanco i Núria Carazo, i pel PAS de la Biblioteca del Campus del Baix 
Llobregat Gemma Garcia, Mar Romaní, Bea Benítez, Pilar Nieto, Montse Vallory i Marta 
Hernández Bastida. 
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Membres del jurat 
Montserrat Gonzalez, per delegació del president del Consell Social 
Josefina Antonijuan, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat 
Lluís Monfort, cap del Gabinet del Rector. 
Didac Ferrer, cap del Gabinet d’Innovació i Comunitat, que actua com a secretari del jurat 
Juni Choi, membre del Consell Social que representa l’estudiantat 
Neus Cònsul, membre del Consell Social que representa el PDI 
Marta Clarós, membre del Consell Social que representa el PAS 

 
Data de la reunió del jurat 
29 de juny de 2021, a distància 

 
 

Premi UPC a la Gestió Universitària 
Guanyador 

Un impuls a l’Administració electrònica de la UPC, presentat pel Servei de Desenvolupament 
Organitzatiu, que coordina i executa el projecte, i format per Sara Piqueras Muñoz, cap del Servei, 
Montse Mulet Pérez, Remei Parejo Perogil, Jordi Camprubí Paretas, Cristina Pérez Cachón i 
Vanesa Ranchal Martín. 

 
A més, han col·laborat en el disseny i desenvolupament dels àmbits tecnològic, jurídic i 
documental: UPCnet, l’Àrea TIC i l’Àrea de Serveis Jurídics i l’Oficina de Documentació i Arxiu, i 
han col·laborat en l’ús de les eines i la implantació de l’administració electrònica les unitats 
transversals de gestió, les unitats de Serveis Generals, la Secretaria General i el Gabinet del 
Consell Social. 

 
Menció especial honorífica als projectes: 

 
 Els TIC de la UPC davant la COVID-19, de l’Àrea TIC, dirigit per Mercè Oller i format 
per tots els components del Consell Tècnic de les TIC de la UPC. 

 
 Gestió de les mesures excepcionals relatives a les infraestructures de la UPC 
durant la crisi sanitària de la COVID-19, del Servei d’Infraestructures, dirigit per Juan Carlos 
Buron i format per Isabel Fernández, Pau Calleja, Dídac Guàrdia, Juan Ambel, Josep Sabaté, 
Gemma Santularia i Xavier Ruiz. 

 
Membres del jurat 
Víctor Campdelacreu, membre del Consell Social, que actua com a president per delegació 
del president del Consell Social 
Daniel Crespo, rector de la UPC, que ha delegat en el gerent 
Xavier Massó, gerent de la UPC, que actua de secretari  
Marta Clarós, membre del PAS del Consell Social 
Neus Cònsul, membre del PDI del Consell Social 
Juni Choi, membre de l'estudiantat que forma part del Consell Social 

 
Data de la reunió del jurat 
23 juny de 2021 (a distància) 
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b) Acte de reconeixement 
 

L’acte de reconeixement a les persones guardonades durant el 2020 va tenir lloc 
en el transcurs de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2021-2022 de la UPC, 
el 4 d’octubre de 2021. 

 
Es va lliurar a totes les persones homenatjades la serigrafia de l’artista Sandra 
Modrego Quand je dors, je pense. 
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3. Pressupost i liquidació 2021. Compliment de les activitats 

Cada any, el Consell Social aprova un pressupost que recull l’activitat que 
desenvoluparà l’any següent i també n’aprova el tancament. 

L’activitat de 2021 s’ha desenvolupat d’acord amb el que estava previst. El 
romanent és degut principalment a la diferència en la partida d’indemnitzacions 
per assistència, perquè aquesta es calcula sobre la base que es fan totes les 
reunions programades, que ningú ha renunciat a cobrar-les i que tothom va a totes 
les reunions que hauria d’haver anat i ens trobem que hi ha gent que ha renunciat 
a la percepció d’indemnitzacions per assistència, s’han anul·lat algunes reunions 
i no tothom pot assistir a totes les reunions a les quals ha estat convocat. 

 
 

PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 

 2021 31.12.2021 
INGRESSOS 160.000 160.000 
Pressupost UPC despeses de funcionament 160.000 160.000 

DESPESES 160.000 121.049 
FUNCIONAMENT I ACTIVITATS CONSELL SOCIAL 142.000 107.188 
Despeses generals 65.000 39.817 

Indemnitzacions per assistència 57.000 37.412 
Despeses corrents 8.000 2.405 

Quotes 10.000 12.218 
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) 6.000 8.218 
Conferencia Consejos Sociales Universidades 
Españolas 

4.000 4.000 

Informes i assessories 30.000 19.030 
Auditoria dels estats comptables i pressupost 20.039 19.030 
Estudi inserció laboral dels titulats AQU Catalunya 2020 0 0 

Altres assessories i col·laboracions 9.961 0 
Premis i altres activitats 37.000 36.123 

Premi UPC a la Qualitat en la Docència 
Universitària (2 modalitats) 

4.000 4.000 

Premi UPC de Valorització de la Recerca (3 modalitats) 6.000 6.000 
Premi UPC al Compromís Social (4 modalitats) 6.000 6.000 
Premi UPC a la Qualitat en la Gestió Universitària 2.000 2.000 
Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 0 0 
Premi UPC de Ciència-ficció 0 0 
Recepció a les persones guardonades de la UPC 4.000 3.123 
Fons per a ajuts econòmics per a necessitats 

sobrevingudes 
15.000 15.000 

SINDICATURA DE GREUGES 18.000 13.861 
Síndic de Greuges 15.000 13.636 
Despeses de funcionament 3.000 225 

DIFERÈNCIA 0 38.951 
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