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Kontseiluburuaren txostena

1987an, tramitazio politiko eta administratibo arin eta konplexu baten ondoren, Nafarroako
Parlamentuak mendeetako zor historikoa kitatu zuen, hau da, unibertsitate publiko baten
sorrera lurraldean. Gure unibertsitatearen ibilbide historikoaren bereizgarri bat da erakundeen, unibertsitatearen eta gizartearen arteko harreman estua. Harreman horren emaitza
izan ziren campus eder bat, finantzaketa oparo bat eta laguntza bero bat denboran zehar.
Urte gutxi batzuk geroago, 1994an, Gizarte Kontseilua sortu zen. Foru lege baten aginduz,
gizartearen parte-hartze erakundea da Unibertsitatean. Bi kontseiluburu oso desberdin eta
osagarri izan ditu: Fernando Redón, Kontseiluari nortasuna eman ziona, eta Jesús Irurre,
nazio mailako eredu bihurtu duena.
Kontseilu honek 19 kide ditu. Askotarikoak dira, Nafarroa bezala, eta irakaskuntza, politika
eta gizarte erakundeek izendatzen dituzte: unibertsitateak berak, gobernuak, parlamentuak, sindikatuek eta nagusien elkarteak.
Kontseiluaren jardunaren bi oinarri nagusiak argi daude bere kide guztientzat: leialtasuna
eta independentzia. Lehenik eta behin, leialtasuna Erkidegoko erakundeei, eta, bereziki,
Unibertsitateari. Eta, bigarrenik, independentzia: sortu zuen foru legeak esplizituki xedatzen
du bere kideek ez dutela aginduzko mandaturik. Geure burua ordezkatzen dugu. Beraz, ez
gara ez irakaskuntza komunitatea, ez gobernua, ez parlamentua, ez sindikatuak, ez nagusien elkartea, ez errektoretza. Nafar gizarteak unibertsitatean duen ordezkaritza gara.
Zeregin ugari dugu egiteko, baina ez gara hutsetik hasi. Gure Unibertsitateko Gizarte Kon
tseiluak merezitako ospea dauka bai foru erkidegoan, bai nazio mailan. Ongi lan egiten du,
dauzkan giza baliabide eta baliabide material urriekin eta bere kideen jardun egokiarekin,
baina bere zeregin gehiago eduki behar ditu etorkizunean etorriko diren erronka berriei
ekiteko: ikasleen eta irakasleen nazioartekotzea sustatzeko bideak bilatzea, lehenengoen
tzat zailtasun handikoa den eta bigarrenentzat aukera gutxi eskaintzen dituen garai batean;
aurrekontu-egonkortasuna lortzea, eta horretarako urte anitzeko finantzaketaren helburua
berriro formulatu eta erdietsi behar da; Europako Unibertsitate Eremuaren oinarriekin bat
datozen baldintzak bilatzea; aukera berdintasunaren bermea goi mailako hezkuntzarako
sarbidean; titulazio maparen azterketa; kanpo finantzaketaren bilaketa, aurrekontu-urritasuneko garai batean; unibertsitateko gobernantzari eta Nafarroak etorkizun hurbilerako
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beharrezkoa duen unibertsitate publikoaren ereduari buruzko eztabaidak; Gizarte Kon
tseiluaren proiekzio handiago bat bere unibertsitate komunitatearen aurrean, ez baikaitu
ezagutzen; eta proiekzio handiago bat Nafarroako gizartearen aurrean, bera ordezkatzen
baitugu, unibertsitateko ikasle ohiei arreta berezia emanez.
Oso erakunde gutxi daude gure Erkidegoan, Unibertsitatea bezain ongi tratatuak izan direnak historian zehar. Egun urritasun handiagoa badago ere, agerikoa denez. Nafarroak
asko eman dio Unibertsitateari, eta Unibertsitateak oraindik ere gehiago itzuli behar dio, ez
baitu inoiz ahaztu behar, batez ere herritarrek finantzatzen dutenez, herritar horien zerbi
tzura dagoela. Gauza asko lortu dira 27 urte hauetan, eta denok harro behar dugu, denon
garaipena delako. Baina etorkizunak konpromisoa, parte-hartzea, irakaskuntza, ikerketa,
elkartasun eta lidergo betebeharrak zorrotz betetzea eskatzen du.
Kontseiluaren egitekoa hau da: eskatzea, bultzatzea, laguntzea, animatzea, erakundeen
arteko trabarik gabeko harremana Erkidegoaren onerako izan dadin. Berme batekin: Nafarroak bere unibertsitatetzat hartzen du unibertsitate hori, eta alde horretatik partaidetza
zentzu hori zaindu eta areagotu behar dugu, ahal bada.
Erakunde ugariren ospea ahultzen ari den eta askok goi mailako hezkuntzaren zerbitzu
publikoa auzitan jartzen duten garai hauetan, gure Gizarte Kontseiluak herstura, eraginkortasun eta gardentasun eredua izan behar du. Hori da oroitidazki honen esanahia, eta berriki
onartutako beste ekimen batzuei gehitzen zaie, esaterako bere web-orrialdearen egunera
tzea. Web-orrialde hori Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren web-orrialdearen barruan
dago.
Oroitidazkiak zegoen hutsune bat betetzen du, eta Gizarte Kontseiluak 2012 eta 2013an,
amaituak diren azken urte naturaletan, garatutako jarduera biltzen du. Niri dagokit aurkeztea, baina argi utzi nahi dut Jesús Irurreren lehendakaritza emankorraren azken bi urteak
hartzen dituela barnean. Gizarte Kontseiluaren lanaren funtsezko gauzak biltzen ditu 11
kapitulutan, eta bere helburua gehiago da edukietan trinkoa den testu bat izatea, alderdi
grafiko eta formaletan txukuna izatea baino. Bi hizkuntzatan idatzita dago: bertsio osoa
gaztelaniaz eta laburpen luze bat euskaraz, Gizarte Kontseiluak Euskararen Foru Legea eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren araudi espezifikoa betetzeko duen konpromisoaren
ondorio dena. Hurrengo argitalpenak, 2014. urteari dagokionak, eta dagoeneko prestatzen
ari garenak, urtekoa izango da, eta hurrengo urteetan jarraipena izango duela espero dugu.
Nafarroaren etorkizuna hein handi batean idatziko da gure unibertsitateko komunitatea
osatzen duten ikasleek, irakaslek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek egunero berriz diseinatzen dituzten NUP siglekin. Gizarte Kontseilu honen helburua da makineriak ongi
funtzionatzeko beharrezkoa den labaingarriaren zati bat ematea. Lan egin dezagun denok
batera ahal den Unibertsitaterik onena egiteko. Asko dugu jokoan.
Román Felones Morrás
Gizarte Kontseiluaren burua

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte
Kontseilua

Gizarte Kontseiluaren bidez parte hartzen du gizarteak Unibertsitatean. Kontseilua Uniber
tsitatearen eta Gizartearen arteko lokarria da, eta eginkizun garrantzitsuak ditu hainbat
esparrutan: Unibertsitatearen erakunde garapena eta plangintza, kudeaketa ekonomikoa
eta goi mailako hezkuntza zerbitzuaren errendimendua ikuskatzea, gizartearen lankidetza
sustatzea unibertsitateko zentroen finantzaketan, eta prestakuntza eta ikerketa jarduera
behar sozialetara egokitzea.
Autonomia erkidego bakoitzak, Unibertsitateei buruzko Lege Organikoaren esparruaren
barnean, bere lege erregulatzaileak ezartzen ditu Gizarte Kontseiluak arautzeko. Nafarroan,
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseilua sortzeko Foru Legea 1994koa da.
Egun 2008ko uztailaren 2ko 15/2008 Foru Legeak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluari buruzkoak, arautzen du erakunde hori.
Lege horrek Gizarte Kon
tseilu honen izaera, helburuak, eskumenak, antolaketa, fun
tzionamendua eta osaera ezartzen ditu, eta unibertsitatearen gobernu-egituraren barnean
dagoen Unibertsitateko erakunde gisa eratzen du, eta, aldi berean, antolatzeko independen
tzia eta bere eginkizunak betetzeko Nafarroako Unibertsitate Publikoak dituen giza baliabideak erabiltzeko gaitasuna ematen dio. Hori dela eta Gizarte Kontseiluak Unibertsitateko
gainerako gobernu eta kudeaketa erakundeekin batera bete
tzen ditu bere zereginak:
Errektoretza Taldea, Eskola eta Fakultateen zuzendaritzak, zerbitzuak (ekonomikoak, juridikoak, irakaskuntza arlokoak...), Barne Kontrolerako Unitatea...
Gizarte Kontseilu honek berezitasun bat du Espainiako gainerako unibertsitateetako Gizarte
Kontseiluekin alderatuta: bere kideek aukeratzen dute kontseiluburua, eta ez du autonomia erkidegoko Gobernuak izendatzen. Bere mahaikideek beren egitekoa betetzen dute
Unibertsitatearen interes orokorrak xede dituztela, eta ez daukate aginduzko mandaturik.
Kontseiluak 19 mahaikide ditu. Horietarik 6, unibertsitate komunitatea ordezkatzen dute:
errektorea, idazkari nagusia, kudeatzailea eta hiru talde hauen ordezkari bana: irakasleak,
ikasleak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak. Gizartea ordezkatzen duten 13 mahaikideak erakunde hauek izendatzen dituzte: Parlamentua (5), Nafarroako Gobernua (4),
los sindikatuak (2) eta enpresaburuak (2).
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Gizarte Kontseiluaren eskumenak
Jarraian laburbilduta aipatuko ditugu zein diren Gizarte Kontseiluaren eskumen nagusiak,
Kontseilua arautzen duen Foru Legearen II. Kapituluarekin bat etorriz:

Jarduera ekonomikoak ikuskatzeko eskumenak
•

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren jarduera ekonomikoak ikuskatzea eta hobetzeko
ildoak proposatzea.

•

Unibertsitatearen hainbat urtetarako programazioa onestea.

•

Proposamenak egitea, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Nafarroako Gobernuak
izenpe litzaketen finantzaketa-hitzarmenak edo kontratu-programak hobetzeko.

•

Unibertsitatearen urteko aurrekontua eta urteko kontuak onestea.

•

Unibertsitatearen mendeko erakundeen urteko aurrekontua baimentzea eta urteko kontuak onestea.

•

Irakasle eta ikertzaileentzat ordainketa kontzeptuka bakarka esleitzeko erabakia hartzea,
orokorki ezartzen direnen osagarri.

•

Ikasketa berekien eta titulu ofizialak lortzera bideratutako ikasketen prezioak eta salbuespenak, eta irakaskuntzaz kanpoko zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko prezio
publikoak jartzea.

•

Bekak, laguntzak, salbuespenak eta ikasteko kredituak zehazteko irizpideak ezartzea.

•

Nafarroako Gobernuari Unibertsitatearen edozein zorpetze eragiketa proposatzea.

•

Nafarroako Unibertsitate Publikoari baimena ematea ondasun higiezinak erosteko, eta
erakundearen ondarezko ondasun higiezinak eta neurriz gaineko balioa duten ondasun
higiezinak besterentzeko edo erabiltzeko.

Zerbitzuen kalitatea eta errendimendua ikuskatzea
•

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errendimendua eta kalitatea ikuskatzea, alor guztietan, eta hobetzeko ildoak proposatzea.

•

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Kalitate Planaren prestakuntzan parte hartzea, eta
proposamenak egitea bere zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko.

•

Irakaskuntza eta ikerketa lanaren kanpo eta barne ebaluazioen emaitzak ezagutzea, eta
hobetzeko neurriak proposatzea.

Plangintza eta erakunde-garapeneko eskumenak
•

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Plan Estrategikoaren prestaketan parte hartzea eta
Gobernu Kontseiluarekin adostea.

•

Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearekin kudeatzailearen izendapena adostea.

•

Ingurune sozialeko irakaskuntza beharrei erantzuten dieten titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketa berrien zabalpenari buruzko txostenak egitea.
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•

Ikasleek Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasleen aurrerapena eta iraupena arautzen
dituzten arauak onestea.

•

Eskolak eta fakultateak sortu, aldatu edo kentzearen, edo irakaskuntza ofizialak jarri edo
kentzearen proposamenei buruzko txostenak egitea.

•

Erakunde edo ikerketa zentro publiko edo pribatuak edo titulartasun publiko edo pribatuko irakaskuntza zentroak Unibertsitatera atxikitzeko edo atxikita egoteari uzteko proposamenei buruzko txostenak egitea.

•

Unibertsitateak edozein pertsona juridiko mota eratzeko, aldatzeko eta iraungitzeko erabakia onestea, eta Unibertsitateak beste erakunde batzuetan izango duen parte-hartzea
onestea.

Gizartearekin harremanak sustatzeko eskumenak
•

Urteko jardun-plana onestea, Unibertsitatearen eta bere inguru kultural, profesional, ekonomiko eta sozialaren arteko harremanak sustatzea, eta gizarteari ezagutaraztea Nafarroako Parlamentuaren bidez.

•

Eragile ekonomikoek eta sozialek Nafarroako Unibertsitate Publikoaren irakaskuntza eta
ikerketaren finantzaketan parte har dezaten sustatzea.

•

Unibertsitateko tituludunen lan-egoerari eta irakaskuntza berrien eskaerari buruzko azterketak egin daitezen sustatzea.

•

Hitzarmenak sustatzea Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta enpresetan edo beste
erakunde sozial batzuetan praktika profesionalak eginez ikasleen prestakuntza osatzera
eta unibertsitateko tituludunak lanean txertatzea erraztera zuzendutako erakunde publiko eta pribatuen artean.

•

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren irakaskuntza, ikerketa eta zabalkundea piztea, batez ere arlo produktiboekiko loturei dagokienez, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren,
enpresen eta sare sozialaren artean partekatutako ikerketa eta garapen proiektuak, bai
eta unibertsitateko ikerketen emaitzak bestetaratu eta zabaltzeko politikak ere, gizarte
behar eta eskariei erantzunez.

•

Sektore profesional, sozial eta ekonomikoen parte-hartzea sustatzea, titulu ofizialak lor
tzera bideratutako ikasketak gizartearen behar eta eskarietara egokitzeko helburuarekin.

•

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaskuntza-arduradunekin batera, lanean diharduten profesionalei zuzendutako eta beren beharretara egokitutako etengabeko prestakun
tza-eskaintza bat sustatzea.

•

Unibertsitateko politikaren alderdi nabarmenei buruzko gogoeta eta eztabaida sustatzea,
unibertsitateko komunitatearen eta inguru sozialaren parte hartzearekin.

•

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta bere ikasle ohien arteko harremanak sustatzea,
loturek iraun dezaten, eta unibertsitate erakundearen aldeko babesletza-jardunak bultza
tzea.

•

Gizabanakoentzat eta erakundeentzat laguntzak, sariak, sari ohoregarriak eta aitorpenak.

•

Nafarroaren kultura eta gizarte aurrerapenaren alde aritzea.

Egitura organikoa eta osaera

Egitura organikoa
•

Kontseiluburua

•

Kontseiluburuordeak

•

Idazkaria

•

Osoko Bilkura

•

Batzorde Iraunkorra

•

Batzordeak

Gizarte Kontseiluaren osaera 2014ko ekainaren 30ean
Kontseiluburua
•

Román Felones Morrás

Kontseiluburuordeak
•

Alberto Alfaro Jiménez

•

Helmut Döllerer

Unibertsita Komunitaearen ordezkariak
Berezko kideak
•

Julio Lafuente López, errektorea

•

Javier Echeverría Martorell, idazkari nagusia

•

Pedro Iraizoz Munárriz, kudeatzailea

Irakasleen ordezkaria
•

Ana Burusco Juandeaburre
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Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkaria
•

José Miguel Bobadilla Rodríguez

Ikasleen ordezkaria
•

Urtzi Rodrigo Jusué

Nafarroaren interes sozialen ordezkariak
Nafarroako Parlamentuak izendatutako kideak
•

Verónica Ferreira Pinto

•

María Kutz Peironcely

•

Camino Paredes Giraldo

•

Félix Taberna Monzón

Sindikatuek izendatutakoak
•

María José Anaut Couso

•

Ana Isabel López Goñi

Nafarroako Enpresaburuen Elkarteak izendatutakoak
•

Helmut Döllerer

•

Alberto Alfaro Jiménez

Hezkuntza Departamentuaren buruak proposatuta izendatutakoak
•

José María Aracama Yoldi

•

Ramón Bultó Llevat

•

Román Felones Morrás

•

José María Zarranz Herrera

Laguntzaren antolaketa
Idazkaria
•

Santiago Iraburu Allegue

Administraria
•

Carlos Vidaurre Rey

Parte-hartzea Unibertsitatearen
erakundeetan

Gizarte Kontseiluak hainbat modutan parte hartzen du erakunde hauetan:
•

Gobernu Kontseilua.

•

Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren Patronatu Batzordea.

•

Campus Iberus Partzuergoaren Batzorde Zuzendaria.

•

Unibertsitatearen Spin-off Batzordea.

•

Unibertsitatearen Kalitate Batzordea.

•

Ikasketa ofizialetarako Laguntzen Batzordea.

•

UNIVALUE Valoración S.L.-ren Jarraipen Batzordea.

•

Unibertsitatearen Iraupen Batzordea.

Osoko bilkurak eta Batzordeen bilerak

Osoko Bilkura
•

2012ko otsailaren 29a

•

2012ko uztailaren 3a

•

2012ko irailaren 27a

•

2012ko abenduaren 27a

•

2013ko maiatzaren 22a

•

2013ko ekainaren 26a

•

2013ko azaroaren 12a

•

2013ko abenduaren 13a

•

2013ko abenduaren 27a

Batzordeak


Ekonomia eta Finantza Batzordea

•

2012ko otsailaren 22a

•

2012ko maiatzaren 23a

•

2012ko ekainaren 26a

•

2012ko irailaren 27a

•

2012ko azaroaren 21a

•

2012ko abenduaren 11

•

2012ko abenduaren 21a

•

2013ko otsailaren 22a

•

2013ko martxoaren 21a
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•

2013ko maiatzaren 20a

•

2013ko ekainaren 19a

•

2013ko azaroaren 4a

•

2013ko abenduaren 12a

•

2013ko abenduaren 19a



Irakaskuntza Batzordea

•

2012ko martxoaren 14a

•

2012ko ekainaren 27a

•

2012ko irailaren 26a

•

2013ko otsailaren 27a

•

2013ko ekainaren 21a

•

2013ko azaroaren 7a

•

2013ko abenduaren 19a



Gizartearekiko Harremanetarako Batzordea

•

2012ko martxoaren 15a

Gizarte Kontseiluaren lan ildoak

Ekonomia eta Finantza Batzordea
1. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Plan Estrategikoa.
2. Finantzazio hitzarmena.
3. Kostuen Kontabilitatea.
4. Txosten ekonomiko-finantzario sistematikoa.
5. Aurrekontuko irizpide orokorrak.
6. Enpresa gela edo katedra berriak.

Irakaskuntza Batzordea


Prestakuntza jarduera behar sozialetara egokitzea.

1. Gaurko titulazioak malguak izatea, gizarte-beharrei egokitu ahal izateko.
2. Ikasketa ofizialen kalitatea.
3. Titulazio ofizialen eskaintza berria sortzea.
4. Unibertsitatearen master-ikasketen eskaintza.
5. Ikasleei orientabideak ematea enpleguan sartzeko.
6. Doktoreen enplegua unibertsitatetik kanpoko lan merkatuan.
7. Lanean diharduten profesionalei zuzendutako etengabeko prestakuntza.

Gizartearekiko Harremanetarako Batzordea
1. Gizarte eta Enpresa Foroa dinamizatzea.
2. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Adiskideen eta Ikasle Ohien Programa.
3. Nafarroako Unibertsitate Publikoak inguruarekin dituen harremanen mapa.
4. Erantzukizun Sozial Korporatiboa.
5. Mundu profesionalerako orientazioa.
6. Enpresa gela edo katedra berrien sorrera bultzatzea.

Gizarte Kontseiluaren Gizarte eta Enpresa
Foroa

Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeak proposatuta, Gizarte eta Enpresa Foroa sortu zuen Gizarte Kontseiluak 2010ean. Foro hori parte-hartzea sustatzeko eta Kontseiluari
gizarte-aholkularitza emateko ingurune bat, eta Unibertsitateak gizartean parte har dezan
laguntzeko tresna bat da. Foroaren partaideak dira Gizarte Kontseiluaren, Errektoretza Taldearen, Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren ordezkariak eta Unibertsitatearen inguruko hogei bat profesional nabarmen.

Foroaren osaera
•

Jesús Irurre Arigita, kontseiluburua.

•

Julio Lafuente López, errektorea.

•

Alfonso Carlosena García, Ikerketarako errektoreordea.

•

Eloísa Ramírez Vaquero, Gizarte eta Kultura Proiekziorako errektoreordea.

•

Manuel Rapún Gárate Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko errektoreordea.

•

Jesús Arrondo Arbea, Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren zuzendari kudeatzailea.

•

Helmut Döllerer, Ekonomia eta Finantza Batzordearen burua.

•

Ramón Bultó Llevat, Irakaskuntza Batzordearen burua.

•

Ángel Ustárroz Larriba, Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen burua.

•

Alberto Alfaro Jiménez, Gizarte Kontseiluaren mahaikidea.

•

Román Felones Morrás, Gizarte Kontseiluaren mahaikidea.

•

José María Zarranz Herrera. Gizarte Kontseiluko burua.

•

Ildefonso Grande Esteban, Merkaturatzea eta Merkatuen ikerketako irakasle titularra.

•

Miguel Ángel Alonso del Val. AH Asociados.

•

Joaquín Arbeloa Álvarez. Nafarroa Kutxa.

•

José Javier Armendáriz de Quel. CENER.
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•

Javier Asín Semberoiz. CRANA.

•

Ricardo Goñi Leránoz. Rural Kutxa.

•

Javier Del Río Casado. Laboratorios Cinfa.

•

Juan Miguel Floristán Floristán. Vega Mayor.

•

Iñaki Urtasun de Miguel. Laboral Kutxa.

•

Sixto Jiménez Muniáin. Norangoiz.

•

José Juste Pallarés. BSH.

•

Koldo de la Maza Alonso. Gamesa.

•

Miguel Ángel Latasa Vasallo. ATANA.

•

Pachi Tornaria Iguelz. Proyectos Tecnológicos de Navarra.

•

Víctor Torres Ruiz. AUDENASA.

•

María Victoria Vidaurre Garcés. AMEDNA.

•

Javier Lacunza Arraiza. Baluartea.

•

Félix Taberna Monzón. Eraginetako gizarte-aholkularia.

Gizarte eta Enpresa Foroaren bilerak
2012ko maiatzaren 15a.
«Nafarroako Unibertsitate Publikoaren hezkuntza-eredua nazioarteko ikuspegi batetik».
2012ko azaroaren 13a.
«Zein osagai sar edo indar litezke Unibertsitatearen prestakuntza ereduan, mundu
profesionalean tituludunei eskatzen zaizkien gaitasun operatiboen sorkuntzan hobe
tzeko?»
2013ko maiatzaren 15a.
«Doktoreen enplegua unibertsitatetik kanpoko lan merkatuan».

Unibertsitatearteko harremanak

Gizarte Kontseiluaren zereginek, oro har, Unibertsitatean eta bere ingurunean, Nafarroan,
egiten den lan bat eskatzen dute. Baina esparru zabal bat dago beste unibertsitate ba
tzuekin lankidetzan jarduteko. Hiru esparru nagusiak hauek dira:
•

Campus Iberus

•

Gizarte Kontseiluen Biltzarra

•

Unibertsitateen 9 Taldea.

Hitzaldiak eta txostenak

Gizarte Kontseiluaren buruarenak
•

Ikasleen iraupena eta ikasketen kalitatea. «Normativas de Permanencia. Reflexiones de
futuro» ANECAk eta Gizarte Kontseiluen Biltzarrak argitaratutako txostenaren aurkezpen
ekitaldia. Madril, 2012ko martxoaren 1a.

•

El Caso de la Formación Permanente. Guía de recomendaciones, Patricio Montesinosek
koordinatu eta Gizarte Kontseiluen Biltzarrak argitaratutako liburuaren aurkezpena. Madril, 2012ko ekainaren 12a.

•

Unibertsitateen aliantzak eragile produktiboekin. Fernando de los Ríos Unibertsitate Politikako Eskola. Aukera berriak unibertsitateen esparruan. Menéndez Pelayo Nazioarteko
Unibertsitatea. Santander, 2012ko uztailaren 13a.

•

Gure egoera geopolitikoaren eta errealitate ekonomikoaren arteko sinkronizazio bate
rantz. Soziologiaren eta Zientzia Politikoaren Nafarroako I. Jardunaldiak. Iruñea, 2012ko
azaroaren 12an.

•

Gizarte kon
tseiluen rola eta eginkizunak: Gizarte kon
tseiluen eran
tzukizunen mapa
irakaskuntzaren esparruan. Unibertsitateetako Gizarte Kontseiluen Batzordeetako buruei
zuzendutako Informazio eta Eztabaida Jardunaldiak. Unibertsitate Zuzendaritzako UNESCO Katedra, UPC. Madril, 2013ko apirilaren 25a.

Gizarte Kontseiluko idazkariarenak
•

Gizarte kon
tseiluen zeregina aurrekontuaren prestaketan eta jarduera ekonomikoen
ikuskaritzan: ikuspegi praktiko bat. Unibertsitateetako Gizarte Kontseiluen Batzordeetako
buruei zuzendutako Informazio eta Eztabaida Jardunaldiak. Unibertsitate Zuzendaritzako
UNESCO Katedra, UPC. Madril, 2013ko otsailaren 18a.

•

Unibertsitateko prestakuntza jarduera gizartearen beharretara egokitzea. Gizarte kon
tseiluetako idazkariei zuzendutako topaketa teknikoa. Madril, 2013ko apirilaren 25a.

•

Gizarte Kontseilua eta bere zeregina Unibertsitateen eragin soziala sendotzeko: egitekoak eta baliabideak. Gizarte Kontseiluen G9aren mintegia. Corvera de Toranzo, 2013ko
urriaren 16a.

Oinarrizko arau-esparrua

Foru esparrua
•

15/2008 Foru Legea, 2008ko uztailaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte
Kontseiluari buruzkoa (BON, 87 z k., 2008ko uztailaren 16koa)

•

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluaren Antolaketa eta Funtzionamendu
Erregelamendua (BON, 23 z k., 2010eko otsailaren 19koa)

Estatuko esparrua
Araudi orokorra
•

6/2001 Lege Organikoa, 2001eko abenduaren 21ekoa (BOE, 397 zk., 2001eko abenduaren 24koa), 2007ko apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak (BOE, 89 zk., 2007ko
apirilaren 13koa) aldatua.

•

1791/2010 Errege Dekretua, 2010eko abenduaren 30ekoa, Unibertsitateko Ikaslearen
Estatutua onesten duena.

•

2/2011 Legea, 2011ko martxoaren 4koa, Ekonomia Iraunkorrari buruzkoa (BOE 55 zk.,
2011ko martxoaren 5ekoa).

•

14/2011 Legea, 2011ko ekainaren 1ekoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa
(BOE 131 z k., 2011ko ekainaren 2koa).

•

14/2012 Errege Lege Dekretua, 2012ko apirilaren 20koa, hezkuntzaren esparruan gastu publikoa razionalizatzeko presako neurriei buruzkoa (BOE, 96 zk., 2012ko apirilaren
21ekoa).

Gizarte Kontseiluaren aurrekontuak

2012
110.00

Behin-behineko langileak

50.499,68

120.02

A.Z.L.-ren oinarrizko ordainsariak

30.444,26

120.02

A.Z.L.-ren ordainsari osagarriak

17.235,54

160.00

Gizarte Segurantza

19.535,52

220.00

Bulegoko materiala. Gastu arruntak

4.071,71

220.01

Prentsa eta beste argitalpen batzuk

1.000,00

221.09

Beste hornidura batzuk

222.01

Postalak

223.00

Garraioak

226.00

Kanonak eta kuotak organismoei eta bestelako erakundeei

3.000,00

226.01

Protokolo gastuak

5.537,53

226.06

Bilerak eta biltzarrak

9.000,00

227.06

Azterketak eta lan teknikoak

8.143,43

230.00

Dieta orokorrak

233.05

Gizarte Kontseiluaren bileretara joatea eta ordainsariak

		

325,74
1.547,25
570,04

15.000,00
4.581,04
170.491,74
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2013
110.00

Behin-behineko langileak

50.499,68

120.02

A.Z.L.-ren oinarrizko ordainsariak

30.444,26

120.02

A.Z.L.-ren ordainsari osagarriak

17.235,54

160.00

Gizarte Segurantza

19.731,00

220.00

Bulegoko materiala. Gastu arruntak

500,00

220.01

Prentsa eta beste argitalpen batzuk

500,00

221.09

Beste hornidura batzuk

200,00

222.01

Postalak

600,00

223.00

Garraioak

570,04

226.00

Kanonak eta kuotak organismoei eta bestelakoer akundeei

3.000,00

226.01

Protokolo gastuak

3.000,00

226.06

Bilerak eta biltzarrak

2.000,00

230.00

Dieta orokorrak

9.157,00

233.05

Gizarte Kontseiluaren bileretara joatea eta ordainsariak

		

17.570,00
154.438,08

