EL CONSELL SOCIAL A LA LOU

TÍT0L II
CAPÍTOL 1
Art.8.

DE L'ESTRUCTURA DE LES UNIVERSITATS
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
Facultats, Escoles Tècniques o Politècniques Superior i
Escoles Universitàries o Escoles Universitàries
Politècniques

Art.8.

Facultats, Escoles Tècniques o Politècniques Superior i
Escoles Universitàries o Escoles Universitàries
Politècniques
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Art. 10

Instituts Universitaris d'Investigació
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Art. 10

Instituts Universitaris d'Investigació
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Art. 11

Centres d'Ensenyament universitària adscrits a
Universitats Públiques
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TÍT0L III

DEL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LES
UNIVERSITATS
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
El Consell Social

CAPÍTOL 1
Art. 14

Punt.2
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La creació, modificació i supressió dels centres referits així com la implantació i supressió
d'ensenyaments conduent a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficials i validesa a tot el
territori nacional, seran acordats per la Comunitat Autònoma, bé a proposta del Consell Social o
be per iniciativa pròpia, amb l'acord del Consell Social, previ informe del Consell de Govern.
La creació, modificació i supressió dels centres referits així com la implantació i supressió
d'ensenyament conduent a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficials i validesa a tot el
territori nacional, seran acordats per la Comunitat Autònoma, bé a proposta del Consell Social o
be per iniciativa pròpia, amb l'acord del Consell Social, previ informe del Consell de Govern.
Per a la creació i supressió d'Instituts Universitaris d'Investigació, es procedirà d'acord amb
l'apartat 2 de l'art. 8:
seran acordats per la Comunitat Autònoma, bé a proposta del Consell Social o be per iniciativa
pròpia, amb l'acord del Consell Social, previ informe del Consell de Govern.
Mitjançant conveni, podran adscriure's a universitats públiques, com a Instituts Universitaris
d'Investigació, institucions o centres d'investigació de caràcter públic o privat. L'aprovació de
l'adscripció o, en el seu cas, desascripció es farà per la Comunitat Autònoma, bé a proposta del
Consell Social o bé per pròpia iniciativa amb l'acord del Consell Social, i previ informe del
Consell de Govern.
L'adscripció mitjançant conveni a una universitat pública de centres docents de titularitat pública
o privada per a l'impartiment de d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial, i
validesa en tot el territori nacional, requerirà l'aprovació de la Comunitat Autònoma, a proposta
del Consell Social, previ informe del Consell de Govern.

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat.

Art. 14

El Consell Social

Punt 2

Art. 14

El Consell Social
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Art. 14

El Consell Social
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TÍT0L VII
Art. 46

DELS ESTUDIANTS
Drets i deures dels estudiants
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Les universitats establiran els procediments de verificació dels coneixements dels estudiants. El
Consell Socials, previ informe del Consell del Consell de Coordinació Universitària, aprovarà les
normes que regulin el procés i la permanència dels estudiants a la Universitat, d'acord amb les
característiques dels respectius estudis

TÍT0L IX
CAPÍTOL 1
SECCIÓ 1a
Art. 55

DEL PROFESSORAT
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
Del personal docent investigador
Retribucions dels personal docent i investigador
contractat
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Les Comunitats Autònomes podran establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals
docents, investigadors i de gestió. Dins dels límits establerts per la Comunitat Autònoma, el
Consell Social, a proposta del Consell de Govern, podrà acordar l'assignació singular i individual
dels esmentats complements retributius.

SECCIÓ 2a
Art. 69

Del professorat dels cossos docents universitaris
Retribucions dels personal docent i investigador
funcionari
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Les Comunitats Autònomes podran establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals
docents, investigadors i de gestió. Dins dels límits establerts per la Comunitat Autònoma, el
Consell Social, a proposta del Consell de Govern, podrà acordar l'assignació singular i individual
dels esmentats complements retributius.

TÍT0L XI

DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER DE LES
UNIVERSITATS PÚBLIQUES
Patrimoni de la Universitat

Punt 3

La administració i disposició dels bens de domini públic, així com dels patrimonials s'ajustaran a

Art. 80

Correspon al Consell Social:
-supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat;
-supervisar el rendiment dels seus serveis;
-promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitats;
-promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmics i
social al servei de la qualitat de l'activitat universitària, per al que podrà comptar de la informació
oportuna de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació;
-aprovar del pressupost a proposta del Consell de Govern;
-aprovar la programació plurianual, a proposta del Consell de Govern;
-aprovar els comptes anuals de la Universitat;
-aprovar els comptes anuals de les entitats que puguin dependre de la Universitat
La Llei de la Comunitat Autònoma regularà la composició i funcions del Consell Social i la
designació dels seus membres entre personalitat de la vida cultural, professional, econòmica,
laboral i social, que no podran ser membres de la pròpia comunitat universitària.
Tot i però, seran membres del CS, el rector, el secretari general i el gerent, així com un
professor, un estudiant i un representant del PAS, elegits pel Consell de Govern entre els seus
membres.
El President del Consell Social serà nomenat per la Comunitat Autònoma.
El CS per a l'adequat compliment de les seves funcions, disposarà d'una organització de suport
i dels recursos suficients.

Art. 81

Programació i pressupost

Art. 82

Desenvolupament i execució dels pressupostos

Art. 84

Creació de fundacions o altres persones jurídiques

TÍT0L XII

DELS CENTRES EN L'EXTRANGER O QUE
IMPARTEIXIN ENSENYAMENTS D'ACORD A
SISTEMES EDUCATIUS EXTRANGERS
Centres en l'estranger

Art. 85

Punt 2.c

Punt 1

les normes general de en aquesta matèria. Sense perjudici de l'aplicació del que disposa la
legislació sobre Patrimoni Històric Espanyol, els actes de disposició de bens immobles i dels
mobles d'extraordinari valor, seran acordats per la Universitat, amb l'aprovació del CS, d'acord
al que estableixi la Comunitat Autònoma.
Els preus d'ensenyaments propis, cursos d'especialització i els referits a les activitats
autoritzades a les universitats, s'atindran al que estableixi el CS, havent d'estar, en tot cas,
aprovats juntament amb les pressupostos anuals en els quals s'hagin d'aplicar.
Les Comunitats Autònomes establiran les normes i procediments per al desenvolupament i
execució del pressupost de les universitats, així com per al control de les seves inversions,
despeses i ingressos, mitjançant les corresponents tècniques d'auditoria, sota la supervisió dels
CS.
Per a la promoció i desenvolupament dels seus fins, les universitats, amb l'aprovació del CS,
podran crear, per si soles o amb col·laboració amb altres entitats públiques o privades,
empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

La creació o supressió serà acordada pel Govern, a proposta conjunta dels ministres
d'Educació, Cultura i Esports i d'Afers Exterior, a proposta del CS, previ informe del Consell de
Govern, aprovada per la Comunitat Autònoma, previ informe del Consell de Coordinació
Universitària.

