
  

Acta de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Universitari de Terrassa

Núm. de la sessió: 1/2021
Data: 14 d'abril de 2021
Horari: de 13 h a 14 h
Lloc: Virtual, plataforma Teams 

Hi assisteixen: 

Sr.    Alfons Freixes Representant d’EUNCET Business School 
Sr.    David González Representant de l'ESEIAAT
Sra.  Mónica de Llorens Representant de la UOC 
Sr.    Marc López Representant d'ESCAC
Sra.  Esther López Representant del Servei d’Universitats
Sra.  Anna Puig Representant del Servei d’Universitats
Sra.  Cesca Sicilia Secretària del Consell 

S’excusen: 

Sr.   Josep Forn President del Consell  
Sra, Mireia Pacheco Representant de la FOOT 
Sra. Montserrat Comellas Representant de l’EUIT 

Ordre del dia 

1r-  Benvinguda del president del Consell 

2n- Candidatures per a la Vicepresidència 

3r-  Beques de recerca 2021 

4t-  Posada en marxa de nous serveis 

5è- Mostra del Coneixement 

6è- Informacions d'interès 

7è- Torn obert de paraules 

Pren la paraula Esther López  i excusa l’assistència del president del Consell per un imprevist  darrera

hora.

2n- Candidatura per a la Vicepresidència. 

Esther López explica que fins a aquests moments hem rebut la candidatura d’en Xavier Roca, director de

l’ESEIAAT. Convida a la presentació  d’altres candidatures, s’escollirà en la sessió del Plenari del dia 20. 

3r- Beques de recerca 2021 

Esther López cedeix la paraula a l’Anna Puig que informa que enguany s’ha incrementat la partida de

beques en 2.000 euros i  es destinaran 15.969 euros.  En l’anterior  reunió  es va plantejar  d’obrir  un

període de recollida de propostes per tal d’actualitzar les bases. 
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Pren la paraula David González que fa dues aportacions: 

- Proposa canviar  la puntuació del  criteri  de valoració  :d)“Treball  multidisciplinari  presentat  per

grup d’estudiants de diferents escoles de campus (5 punts)”.  Tots els altres criteris tenen una

puntuació de 10 i proposa que aquest també la tingui.

- Explica la problemàtica que es planteja quan el treball  és d’un equip. Donat que el pagament es

fa en dues vegades, pot passar que en el moment del segon pagament la persona representant

ja no estigui estudiant a l’escola i és complicat recuperar aquests diners per al projecte. Aquestes

beques són  ajuts  per  l’execució  de  projectes  i  no és un ajut  a  la  persona.  Proposa  fer  els

pagaments al compte institucional de la universitat per evitar aquestes situacions. 

Cesca Sicilia diu que és un tema a incorporar a les bases perquè en l’actualitat es demana que l’equip

nomeni una persona representant. L’Ajuntament només pot pagar a una persona física o a un equip

legalment constituït. Aquests projectes de beques de recerca són projectes puntuals i difícilment  els

equips es legalitzen. Es pot incorporar que, en cas d’equips, puguin escollir una persona representant o

bé que sigui el seu centre universitari el receptor.

Esther  López està d’acord en incorporar aquesta opció i que siguin els estudiants que decideixin quina

volen. 

4t- Posada en marxa de nous serveis 

Anna Puig explica els projectes que s’estan treballant per tal de recollir les vostres opinions. 

Com ja  es va comentar  en la  constitució  del  Consell,  en breu presentarem la  nova web del  servei

www.terrassauniversitaria.cat  on penjaran tots els serveis que oferim a la comunitat universitària. 

A banda d’aquest projecte volem compartir d’altres  dels quals volem tenir la vostra opinió: 

- Servei d’Orientació Laboral: adreçat a l’estudiantat de les escoles del nostre Campus. 

A l’Ajuntament tenim un servei d’orientació a Foment de Terrassa que té un equip d’especialistes

en  competències  transversals  i  habilitats  comunicatives  que  poden  fer  un  perfil  a  mida  per

entrevistes de feina dels graduats de Campus.  Amb aquest projecte també aprofitarem el talent

del nostre Campus perquè a Foment tenen una bossa d’empreses que necessiten seleccionar

perfils universitaris i pot ser una bona manera de vehicular el talent de la universitat a l’empresa

del territori. 

Mónica de Llorens té problemes de connexió i abandona la reunió. 

- Catàleg de Reptes.  Projecte de vinculació  del  treball  universitari  a una necessitat  real  de la

ciutadania.  S’incorporaran propostes de reptes de ciutadania i empreses per tal que els treballs

de  recerca  i  doctorants  del  nostre  Campus puguin  donar  solucions  a  aquestes  necessitats.

Esther López comenta que és un projecte que ja s’està treballant amb l’ESEIAAT en el marc del

conveni UPC Emprèn del servei d’Innovació, han incorporat aquest Catàleg de Reptes focalitzat

en les necessitats  de l’Ajuntament  (servei  de residus,  medi  ambient,  tecnologia,  economia..)
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amb la  identificació dels reptes a treballar  en una assignatura específica  enfocada al  treball

d’aquests reptes municipals. 

En aquests moments s’incorpora l’Alfons Freixes, representant de l’EUNCET. 

- Premis  TU-  Empresa:  Treballarem  amb  empreses  del  territori  per  aconseguir  premiar

econòmicament o amb un contracte de treball  a l’alumnat de centres universitaris i de grups de

recerca que facin projectes relacionats amb els ODS  i que reverteixin a la societat.

En aquests moments s’incorpora el Marc López, representant d’ESCAC

- Avui esTUdia: Per tal d’acostar la comunitat universitària a la ciutat i a la ciutat a la universitat es

proposa  que un dia a la setmana tot el gremi de restauració i l’àmbit de cultura  faci un preu

especial  per a tota la comunitat universitària i que aquest dia sigui el dia TU. 

Té com a objectiu que el campus senti que està connectat a la ciutat i la ciutat de Terrassa  

estigui oberta a la comunitat universitària. Proposem que amb  els carnets que ja teniu de les 

universitats  (d’estudiants i de  treballadors) es pugui accedir a descomptes. S’haurà de concretar

quin és el millor dia de la setmana. 

Alfons Freixes, pregunta si serà un dia a la setmana i si està lligat a alguna política d’oci de l’Ajuntament,

relacionada amb algun espai. 

Anna Puig contesta que sí,  seria un dia concret   i  comenta que s’està treballant  un Pla Director de

comerç i de l’àmbit de restauració. 

Esther  López afegeix  que hi  ha una política  d’oci  que es vehicula  des del  servei  de Joventut.  Des

d’aquest  servei  no  només  es  treballa  l’oci,  es  treballen  tots  els  aspectes  relacionats  amb  aquest

col·lectiu. És un servei transversal que centralitza totes les polítiques adreçades al jovent i treballa de la

mà d’altres serveis de l’Ajuntament, i per suposat amb el nostre servei. 

Proposa  que  totes  aquestes  propostes  que  estem  treballant,  quan  tinguem  identificats  objectius  i

cronograma us les farem arribar per tal de millorar-les i  també és un bon moment de fer-nos arribar

propostes concretes per valorar la incorporació  i millorar i enriquir aquesta dinamització de Campus. 

Alfons Freixes,  pregunta si  hi  ha algun tipus de proposta d’activitats  esportives.  Hi  ha una lliga del

Campus? 

Esther comenta que a banda de la cursa que es fa durant la Setmana de Campus també hi ha hagut una

iniciativa preCOVID de creació del Cor Universitari de Terrassa. 

Marc López deixa la reunió. 
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Alfons  Freixes  comenta  que  a  la  seva  escola  funcionen  molt  bé  les  activitats  esportives,  l’alumnat

participa activament.  Farà propostes de les activitats que funcionen al seu centre. 

Anna Puig segueix explicant les accions: 

- Realització d’una enquesta oberta a tota la comunitat universitària. Amb diversos objectius: 

 Marcar l’estratègia del servei

 Saber com està la comunitat universitària en aquests moments de pandèmia

 Saber els canals de comunicació que es fan servir 

Podeu fer propostes i dir el què us funciona per fer participar als vostres estudiants. 

Un cop preparada l’enquesta us la passarem per tal que feu les aportacions que considereu. 

5è- Mostra del Coneixement 

És el moment de fer-nos arribar les vostres propostes d’activitats per als centres de secundària. El curs

vinent es farà la desena edició i volem celebra-ho  i que tingui el màxim ressò. Volem incorporar píndoles

del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia i integrar aquesta perspectiva en l’alumnat de secundària. 

6è- Informacions d'interès 

Anna Puig comenta que estem treballant amb la FOOT per les activitats del Dia Internacional de la Llum,

dies 12 a 15 de maig.  La FOOT està organitzant totes les xerrades amb ponents de renom i activitats

relacionades i des d’Ajuntament estem preparant  la Ruta de la Llum.  Serà una ruta que inaugurarem el

dia 14 al vespre, il·luminarem 8-10 espais de la ciutat on posarem uns codis QR amb petites històries

vinculades a la llum. El dia 14 es farà l’acte inaugural de la ruta amb concerts de música de pel·lícula i

estarà  disponible  els  vespres  dels  dies  14-15-16.  Lamp està  preparant   dos espectacles  de llum a

Vallparadís, Masia Freixa i  segurament a Plaça Nova. De seguida que tinguem el programa tancat us el

farem arribar. 

Enguany se celebrarà la Fira Modernista en format híbrid, el servei d’Universitats col·labora amb una

conferència  virtual  a  càrrec  de  Dolors  Ribalta  “L’esport  femení  a  Catalunya  -  de  les  pioneres  del

modernisme a l’actualitat” Dia 7 de maig a les 18 h. Estem treballant per fer un format híbrid. 

Hem estat treballant la recerca d’espais per a fer les proves PAU a centres del Campus. Agraeix la

col·laboració de l’ESCAC per l’esforç fet per encabir-ne proves al centre. 

BBVA també està treballant  per fer les proves a la sala d’actes del Centre Cultural. 

Fira de Barcelona ens ha comunicat que enguany no tindrà lloc el Saló de l’Ensenyament ni presencial ni

virtual. 

L’any passat ja vam endegar la Fira Terrassa Tria Futur en què vàreu participar  i aquestes són les dades

generals: va haver-hi 21.334 visualitzacions, 156  estands amb 703 visites, 232  píndoles amb 1.932
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visites, 66 exhibicions amb 615  i 52 xerrades amb 2.380 visites.  Ben aviat us farem arribar la informació

relativa als vostres centres. 

Cesca Sicilia comenta que la Fira Terrassa Tria Futur de 2022 es treballarà en un format híbrid. 

7è- Torn obert de paraules 

Alfons Freixes pregunta per la vacunació del professorat universitari i comenta el cribratge massiu que

s’està fent en els centres de Campus. 

Farem la consulta i us ho diem. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió, 
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