Acta sessió Constitució del Consell Municipal Universitari de Terrassa
Sessió: 1/2021
Data: dijous, 11 de març de 2021
Hora: 13.00 h a 13.45 h
Lloc:
Convocatòria Virtual - Teams
Ordre del dia
1.2.34.5.6.7.-

Benvinguda de l'alcalde i obertura del nou Consell Universitari
Elecció de la vicepresidència
Calendari reunions Consell 2021
Principals actuacions 2020
Planificació actuacions 2021
Altres informacions d'interès
Precs i preguntes

Assistents:
Jordi Ballart Pastor, alcalde
Josep Forn Cadafalch, president del Consell
Susana López, Grup municipal Tot per Terrassa
Eloi Guerrero, Grup municipal PSC-CP
Pau Maza, Grup municipal ERC-MES
Laura Vea, Grup municipal C's
Montserrat Trullàs, Grup municipal Junts per Terrassa
Maria Carme Miralles Guasch, UAB
Pep Simó Guzman, UPC
Teresa Buch Llorach, Servei d'Educació
Maria Teresa Cabanes Santanach, Servei d'Educació
Marta Mencía González, Consell de la FP
Maria Gental Morral, Servei de Cultura
Laura Fusté Llorens, Servei de Joventut
Margarita Rodríguez Asenjo, servei de Medi Ambient
Laura Sarrión Delgado, Servei d'Innovació
Natàlia Perona Vizcaino, Servei de Polítiques de Gènere
Bernat Chueca Playà, Servei LGTBI
Vicente Marco Ibáñez, Àrea de Promoció Econòmica
Antoni Estapé, Servei d'Urbanisme
Jordi Vall Droguet, servei d'Urbanisme
Mercé Castellà Rodríguez, Societat Municipal
d'Habitatge
Ramón Francolí, Servei de Solidaritat i Cooperació
Internacional
Pilar Gutierrez Muñoz, Servei d'Ocupació
Verónica Ruiz Ratia, Servei d'Ocupació
Xavier Falgar Amat, Servei d'Esports
David González, ESEIAAT-UPC
Mireia Pacheco, FOOT- UPC
Alfons Freixes, EUNCET Business School - UPC

Carles Sora, CITM - UPC
Jaume Macià Viles, ESCODI
Cristina Brandner Garcia, Parc Audiovisual de
Catalunya
Enric Bona, Extensió Universitària per a la Gent Gran
Anna Carreras, Centre Català del Plàstic
Josep Ribas Seix, Consell Interuniversitari de Catalunya
Abraham Arcos, CECOT
Miquel Aranda, CST
Pere Roca, UGT
Carlos Méndez, delegació d'estudiants de l'ESEIAAT
Bernat Casañas, delegació d'estudiants del CITM
Rubén Quesada, delegació d'estudiants del CITM
Laia Martin, delegació d'estudiants de l'ESCAC
Júlia Ferrés, delegació d'estudiants de l'EUIT
Minerva Prat, delegació d'estudiants de l'EUNCET
Oriol Llacha, delegació d'estudiants de l'EUNCET
Carla Anguita, delegació d'estudiants de l'ESCODI
David Sánchez, CITM - UPC
Mónica de Llorens, UOC
Anna Pajarón, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Terrassa
Núria Marín Garcia, Tinenta d'alcalde de Promoció
econòmica i Projecció de la Ciutat..
Helena Alcaraz Torruella, Directora de l'Àrea de
Projecció de la Ciutat
Esther López Cibantos, Directora Servei d'Universitats
Anna Puig Ponsa, Cap del Servei d'Universitats.
Cesca Sicilia, Secretària del Consell

Excusen assistència:
Xavier Roca, ESEIAAT- UPC
José Antonio Muñoz Llergo, Institut del Teatre
Elisabet Tobella, ESCAC
Joan Gispets, FOOT-UPC
Jordi Rodríguez, LEITAT
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Ordre del dia
1.- Benvinguda de l'alcalde i obertura del nou Consell Universitari
L'alcalde, Jordi Ballart, dóna la benvinguda i comenta la situació actual, excepcional, plena d'incertesa, tot i que es
veu el final de la situació tan complicada. El Campus Universitari Terrassenc també es troba en un canvi de paradigma
i s'ha hagut d'adaptar al món virtual, sense deixar de treballar. La forma de relacionar-nos ha canviat i aquests canvis
ens reclamen anar cap a un model de societat més solidària, més equitativa, més inclusiva i sostenible capaç de
donar respostes als reptes actuals i convertir les adversitats en oportunitats.
Avui constituïm el nou Consell Universitari de Terrassa que s'ha dotat d'un nou reglament per adaptar-lo al Reglament
de Participació Ciutadana per tal que sigui un òrgan més àgil, més transparent i participatiu.
Terrassa és ciutat universitària i cal seguir donant suport a les activitats de les escoles universitàries i també impulsar
i generar actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració
en recerca i transferència de coneixement a la societat.
Des de l'Ajuntament es treballa per a fer de Terrassa una ciutat vital, plural i oberta, amb les persones al centre de
les polítiques municipals, des de molts àmbits: de la cultura, del benestar, de la igualtat, en tots els cicles de la vida
i també des de l'àmbit de l'educació i la universitat.
Tasques alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que des del món local i amb una perspectiva
global demana treballar una educació de qualitat, la igualtat de gènere, la reducció de les desigualtats i la
sostenibilitat. En cadascun d'aquests àmbits la universitat juga un paper clau, és un eix cabdal en l'estratègia de
ciutat i el programa Terrassa Universitària és un referent d'activitats amb impacte social i de projecció de la ciutat.
Terrassa compta amb un Campus que és un referent i amb un fort ecosistema d'innovació format per la quàdruple
hèlix i afegint la sostenibilitat es pot parlar de la quíntuple hèlix, en una ciutat immersa en la seva revolució verda.
Posa de relleu la capacitat de Terrassa per reinventar-se al llarg de la història, per renovar-se i per innovar. Terrassa
és una ciutat resilient i ho és gràcies al coneixement, al talent, al dinamisme i al compromís del Campus Universitari
que és un motor constant d'aportació de valor a la ciutat.
Desitja molts encerts i cedeix la paraula al regidor d'Universitats Pep Forn.
Josep Forn, subscriu tot el que ha dit l'alcalde i agraeix la implicació, perquè sense aquesta implicació no es podrien
portar a terme els programes i projectes que es posen en marxa, estem per acompanyar-vos, ajudar-vos i créixer
entre tots per fer de Terrassa un referent en el coneixement, la creativitat, en l'enginy, en la ciència, la tecnologia,
la innovació, en el coneixement per traspassar a l'empresa.
2.- Elecció de la vicepresidència
El president explica que segons el reglament ha d'estar formada per alguna persona del consell que no sigui
representant de partits polítics. S'obre el termini per la recollida de candidatures, s'escollirà en el següent Plenari del
dia 20 d'abril.
Comenta les funcions de la vicepresidència i anima a la presentació de candidatures per la vicepresidència.
3- Calendari reunions Consell 2021
Comenta el calendari de reunions 2021:
Permanent: 14/04
Plenari: 20/04
Permanent: 17/06
Permanent: 14/09
Permanent: 16/11
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Plenari 23/11
Farem arribar la informació per correu electrònic, si hi ha algun dubte ho comentem en el torn obert de paraules.

4.- Principals actuacions 2020
Recorda que les funcions de l'Ajuntament són la promoció i posicionament del Campus Universitari en el territori a
nivell de país i internacionalment, aconseguint impacte social i de projecció de la ciutat. Donar suport a les activitats
que es porten a terme des de totes les escoles universitàries i impulsar i generar actuacions encaminades a construir
un sistema universitari que potenciï els projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixement a la
societat, així com fer de prescriptors i altaveu a la societat d'aquesta recerca.
Comenta que l'any 2020, any marcat per la pandèmia, però que tot i això s'han fet moltes de les activitats previstes.
Relaciona les activitats que s'han portat a terme, seguint la presentació que s'acompanya.
Comenta que a causa de la situació sanitària no s'han portat a terme les següents actuacions:
- No s'ha pogut incrementar la partida de beques de recerca per necessitats derivades de la COVID, és previst un
increment de 3000 euros en la convocatòria 2021 i també es treballarà la revisió de les bases.
- Conferència de Fira Modernista.
- Campus TU
- Aules d'estudi
5.-Planificació actuacions 2021
El president presenta a la nova cap del servei d'universitats, Anna Puig, donat que l'Esther López, directora del servei,
té problemes de connectivitat. Li passa la paraula.
Anna Puig, dóna les gràcies i explica la planificació d'activitats del servei per a aquest any 2021, seguint la presentació
que acompanyem.
També comenta que és previst fer una enquesta a tota la comunitat universitària per conèixer la situació arran de la
pandèmia i conèixer els canals de comunicació per a una bona comunicació i planificació d'activitats.
Li cedeix la paraula al president que comenta els nous serveis que es posaran en marxa:
Servei d'Orientació Laboral, que farà acompanyament a l'alumnat que finalitza la formació universitària.
Posar en marxa tot un seguit d'avantatges per a l'estudiantat i tots els agents del Campus per a participar en les
activitats culturals a la ciutat.
Comenta que en les activitats de suport del Campus es vol potenciar la col·laboració entre les escoles de Campus i
es donarà especial suport a les activitats organitzades conjuntament, amb la voluntat de fer Campus.
El Dia Internacional de la Llum és d'àmbit estatal, els anys anteriors es va portar a terme a Madrid i Santiago de
Compostel·la. És un acte de gran rellevància i agraeix que la Facultat d'Òptica hagi fet aquesta proposta.
6. Altres informacions d'interès
Estem treballant amb la UAB per a la recerca d'espais a la ciutat per acollir les PAU els dies 8, 9 i 10 de juny i evitar
desplaçaments de l'alumnat de la ciutat. Enguany està sent més complicat perquè els espais que es van fer servir
l'any passat estan ocupats perquè coincideix amb període lectiu. Aprofita per demanar espais disponibles que puguin
acollir aquestes proves.
Explica el projecte Magnet que han concedit a l'escola de primària El Vallès es vol vincular amb estudis tecnològics
amb l'ESEIAAT. Es treballa perquè l'ESEIAAT sigui l'escola universitària de referència.
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Recorda la necessitat de tenir presents els Plans d'Igualtat i el protocols d'assetjament, per evitar situacions com la
que ha passat a l'Institut del Teatre. Posa a disposició el servei de Polítiques de Gènere que pot ajudar a trobar
solucions a aquestes situacions.
7.- Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes.
El president recorda que la següent reunió de Permanent serà el dia 14 d'abril i del Plenari el dia 20 d'abril, i poden
presentar les candidatures per la vicepresidència.
L'alcalde tanca la sessió del Consell, anima a presentar candidatura a la vicepresidència perquè aquest òrgan sigui
de corresponsabilitat entre l'administració i la comunitat educativa i no només un òrgan informatiu.
Agraeix l'assistència i encoratja a seguir participant i treballant.
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