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Disposicions generals i acords
d’òrgans col·legiats d’àmbit general

I.1. Consell Social
[tornar a l’índex]

Acord 60/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
S'acorda :
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 20 d'octubre de 2016.
Acord 61/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per a l’aprovació d’uns criteris comuns
per a l’atorgament de llicències d’ús d’espais dels Mòduls de Recerca A i B.
Atès que la UAB està interessada en destinar aquests edificis a acollir diversos centres i instituts d’investigació
que es dediquin a la transferència de coneixement col·laborant amb els grups d’investigació, departaments i
facultats de la UAB.
Atès que la UAB va encomanar la gestió i explotació dels esmentats edificis al PRUAB mitjançant la figura de
l’encàrrec de gestió.
Atès que la UAB vol establir unes condicions generals per la concessió de llicències d’autorització d’ús dels
espais públics dels Mòdul de Recerca A i B i determinar el seu règim jurídic, segon el text incorporat com
document PLE 89/11-2016.
Vist el que estableixen els articles 28 i 29 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre.
Vistos els articles 70 i 71 del Reglament de desenvolupament de la legislació de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol.
Vistos els articles 92.1 i 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques, en el sentit que el règim ordinari per atorgar les concessions demanials i les autoritzacions/ò
autoritzacions administratives quan l’objecte de la llicència estigués limitat en el seu nombre, és el d’un
procediment inspirat en les regles de concurrència competitiva i publicitat.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atès l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la
competència i la publicitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 75/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en relació a la proposta de
criteris per a l’autorització d’ús d’espais del Mòduls de Recerca A i B.
Vist l’acord CE 80/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 14 de novembre de 2016,
pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)
Autoritzar l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais públics dels dos edificis anomenats
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Mòdul de Recerca A i Mòdul de Recerca B de titularitat de la UAB, mitjançant la figura de l’autorització
administrativa per procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat; 2) Aprovar el plec de
condicions per l’atorgament de les esmentades llicències d’ús privatiu d’espais públics, així com, del règim
jurídic que les regeix, d’acord amb el que consta en el document CE 124/11-2016; 3) Designar la rectora de la
UAB com a òrgan competent per a atorgar les llicències objecte d’aquest licitació atorgant-li totes les facultats
corresponents a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a
aquest acord; 4) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord; 5) Comunicar el present acord a la vicegerència d’Economia, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Autoritzar l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais públics dels dos edificis anomenats
Mòdul de Recerca A i Mòdul de Recerca B de titularitat de la UAB, mitjançant la figura de l’autorització
administrativa per procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat.
2) Aprovar el plec de condicions per l’atorgament de les esmentades llicències d’ús privatiu d’espais públics,
així com, del règim jurídic que les regeix, d’acord amb el que consta en el document PLE 89/11-2016.
3) Designar la rectora de la UAB com a òrgan competent per a atorgar les llicències objecte d’aquest licitació
atorgant-li totes les facultats corresponents a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies facultats
pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients,
per donar compliment a aquest acord.
4) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerència d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 62/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atès que el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es va crear com una entitat consorciada entre el
Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, es van incorporar la Diputació de
Lleida, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya per promoure la
modernització i la competitivitat del sector forestal, el desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi
natural a través de la realització d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia en els àmbits
mediambientals i del desenvolupament rural.
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 67/2015, de 16 de juliol, i de la Comissió Econòmica del
Consell Social núm. 72/2015, de 19 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci
per part de la UAB com a ens consorciat.
Atès que la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, en virtut de la qual es va aprovar la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu al
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control
de l'esmentada adscripció.
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei.
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Vistos els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa estableixen el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.
Atès que en sessió de 15 de setembre de 2016 la Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va aprovar
inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
en els termes del document CE 125/11-2016.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 89/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en relació a la modificació
d’estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Vist l’acord CE 81/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016, pel
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar
l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 15 de setembre de 2016 que va
aprovar inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, d’acord amb el que consta en el document CE 125/11-2016; 2) Encarregar al vicerector d’Innovació
i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord al vicegerent
de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Informar del present acord
al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Ratificar l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 15 de setembre de
2016 que va aprovar inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya, d’acord amb el que consta en el document PLE 90/11-2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
4)

Informar del present acord al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Acord 63/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atès que per acord PLE 2/2016 de 22 de febrer, el Consell Social de la UAB va aprovar la constitució per part de
la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I
AMICS DE LA UAB’ amb el fi constituir-se en instrument d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així
com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona,
puguin trobar-se en règim de normalitat.
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es va atorgar la carta fundacional davant el notari de Cerdanyola, Sr.
Teodoro López-Cuesta, sota el núm. 315 del seu protocol, la qual va quedar inscrita en el Registre de
fundacions el següent dia 1 d’abril de 2016.
Atès que aquest equip de govern considera que aquesta fundació ha de centrar-se únicament en desenvolupar
l’activitat alumni deixant l’activitat pròpia dels ‘Amics UAB’ a l’Associació d’Amics de la UAB existent, es proposa
la modificació d’enfocament de la fundació, la qual cosa comportarà un canvi en els estatuts actualment
vigents, en els termes que s’indiquen als annexos 1 i 2. (Document PLE 91/11-2016 i PLE 92/11-2016).
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Vist l’article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya és competència del Consell
Social l’aprovació de la modificació d’una Fundació que promogui i/ò desenvolupi les finalitats de la Universitat
a proposta del Consell de Govern i l’article 64.t) dels estatuts de la Universitat.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 88/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en relació a la proposta de
modificació del nom i dels estatuts de la Fundació Alumni i Amics de la UAB.
Vista l’acord CE 82/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar
la modificació dels estatuts de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB que passarà a denominar-se
FUNDACIÓ ALUMNI UAB en els termes que s’indiquen en els documents CE 126/11-2016 i CE 127/11-2016; 2)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar la modificació dels estatuts de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB que passarà a
denominar-se FUNDACIÓ ALUMNI UAB en els termes que s’indiquen en els documents PLE 91/11-2016 i PLE
92/11-2016.
2)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 64/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2015 elaborat per l’empresa d’auditoria externa FauraCasas Auditors Consultors, S.L.
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 83/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de
la UAB corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 128/11-2016; 2) Presentar
al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2015 per a la
seva informació.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la
UAB corresponent a l’exercici 2015 per a la seva informació i anàlisi, i
S'acorda :
1)
Donar-se per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici
2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 93/11-2016.
2)
Posar a disposició del gerent i de la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB l’informe de comptes anuals
agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2015, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
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Acord 65/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 9 de maig de 2016.
Vist l’acord CE 84/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a
l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document CE 129/112016; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector
d’Economia i de Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al
document PLE 94/11-2016.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i
de Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB.
Acord 66/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de 29 de març de
2016.
Vist l’acord CE 85/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta al
document CE 130/11-2016; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la
vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
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1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb
el que consta al document PLE 95/11-2016.
2)
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 67/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2015 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de13 de maig de 2016.
Vist l’acord CE 86/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net,
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 131/11-2016; 2)Comunicar
aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a
l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document PLE 96/11-2016.
2)
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 68/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2015 de la Fundació Gespa han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 11 de maig de 2016.
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Vist l’acord CE 87/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Gespa, d’acord amb el que consta al
document CE 132/11-2016; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent de la
UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda :
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Gespa, d’acord
amb el que consta al document PLE 97/11-2016.
2)
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 69/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
5.6.5. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a
Hospital Clínic Veterinari.

l’exercici 2015 de l’entitat Fundació

Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 30 de maig de 2016.
Vist l’acord CE 88/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a
l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document CE
133/11-2016; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de
l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al
document PLE 98/11-2016.
2)
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 70/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
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Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 20 de juny de 2016.
Vist l'acord CE 89/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el
que consta al document CE 134/11-2016; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al
gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació
Continuada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Autònoma
Solidària, d’acord amb el que consta al document PLE 99/11-2016.
2)
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 71/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de maig
de 2016.
Vist l’acord CE 90/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb el que consta
al document CE 135/11-2016. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la
vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord
amb el que consta al document PLE 100/11-2016.
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2)
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 72/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2016.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la
Gerència (document PLE 101/11-2016).
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 91/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 6 d’octubre, que estableix:1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de
l’exercici 2016 a 31 d’octubre de 2016; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment
del pressupost 2016 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
de l’exercici 2016 a 31 d’octubre de 2016.
Acord 73/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 86/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2012, en virtut del qual
s’aproven les línies generals i el calendari per a l’elaboració del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB,
d’acord amb el que consta en el document PLE 53/12-2012, sent les provisions anuals per al Pla les següents:
500.000€ (any 2013); 750.000€ (any 2014); 1.000.000€ (any 2015); 1.000.000€ (any 2016); 1.000.000€
(any 2017); 2.500.000€ (any 2018); 2.500.000€ (any 2019); 3.000.000€ (any 2020); 3.000.000€ (any 2021);
4.000.000€ (any 2022).
Vist que l’acord 86/2012 del Ple del Consell Social es pren atès el resultat negatiu de l’exercici 2011 de la UAB i
d’acord amb l’article 16 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2012.
Vist que en l’informe 17/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya referent a la UAB per als exercicis
2010,2011 i 2012, es fa constar, entre d’altres, que la Secretaria d’Universitats i Recerca, tenint en compte els
escenaris pressupostaris incerts i la delicada situació de tresoreria de les universitats, agreujada pel fet que la
Generalitat no pagava imports significatius des del 2011, va decidir fer un seguiment individualitzat de cada
universitat i no va aprovar formalment cap pla d’estabilitat pressupostària mitjançant una resolució del secretari
d’Universitats i Recerca.
Vista la reunió d’11 de gener de 2016 de representants de l’Equip de Govern i del Consell Social de la UAB amb
el Secretari d’Universitats i Recerca, el qual es mostra conforme amb el plantejament fet per la UAB, relatiu a la
reformulació de les aportacions anuals del 2015 i 2016 al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per tal
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de destinar-les a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, prioritzant aquelles que siguin
necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les que comportin una millora en
l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives.
Vist l’acord Ple 03/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de febrer, en virtut del qual s’acorda: 1)
Destinar la partida d´1 milió d’euros consignada a la provisió per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB
en els pressupostos de 2015 i 2016 a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, prioritzant
aquelles que siguin necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les que
comportin una millora en l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives. 2)
Acordar que el Consell Social aprovi la proposta d’inversions a dur a terme per part de la UAB en el marc de
l’exposat en el punt primer d’aquest acord. 3) Presentar al Departament de la Generalitat competent en matèria
d’universitats un Pla d’Estabilització Pressupostària en els termes que es determinen en el document PLE 04/022016, que inclou una proposta de nou calendari i anualitats de l’esmentat Pla per cobrir el total de 19.248.046
euros, quantitat que correspon al romanent de tresoreria genèric negatiu amb què es va liquidar el pressupost
de la UAB corresponent a l’exercici 2011. 4) Encarregar el seguiment d’aquest acord a la vicerectora
d’Economia i Organització de la UAB. 5) Comunicar aquest acord al gerent i la vicegerent d’Economia de la UAB,
als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Vist que en el document PLE 04/02-2016 es fan constar les següents provisions anuals per al Pla: 251.280 €
(any 2012); 646.182€ (any 2013); 1.215.499€ (any 2014); 0€ (any 2015); 0€ (any 2016); 1.635.085€ (any
2017); 2.500.000€ (any 2018); 3.000.000€ (any 2019); 3.000.000€ (any 2020); 3.000.000€ (any 2021);
4.000.000€ (any 2022).
Vist l’informe justificatiu elaborat per la direcció d’Arquitectura i Logística a demanda del gerent de la UAB per a
la proposta d’acord que es presenta en aquest punt de l’ordre del dia(document PLE 102/11-2016).
Vist que l’esmentat informe justificatiu (document PLE 102/11-2016), comporta, d’una banda,no executar en
l’any 2016 635.085 euros corresponents a la partida d’1 milió d’euros, consignada en el document del
pressupost 2016 per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per a la realització d’actuacions/inversions
urgents a dur a terme per la UAB i, d’altra banda, un import de les anualitats del PEP diferents a les que
consten en el document PLE 04/02-2016 segons l’acord PLE 03/2016, de 22 de febrer.
Vist l’acord CE 92/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar
no executar 635.085 euros corresponents a la partida d’1 milió d’euros, consignada en el document del
pressupost 2016 per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per a la realització d’actuacions/inversions
urgents a dur a terme per la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 137/11-2016; 2) Aprovar que
l’import de les anualitats 2016 i 2017 del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB sigui de 635.085 euros i
1 milió d’euros respectivament, enlloc dels imports de 0 euros i 1.635.085 euros respectivament que consten
en el document PLE 04/02-2016 segons l’acord PLE 03/2016, de 22 de febrer; 3) Sol·licitar a la gerència que a
la propera reunió de la Comissió Econòmica i del Ple del Consell Social informi sobre el seguiment de l’execució
de les actuacions/inversions urgents dutes a terme i/o pendents de realitzar per la UAB en l’any 2016 així com
sobre les actuacions urgents per import de 635.085 euros que es duran a terme en l’any 2017.; 4) Sol·licitar a
la gerència que informi a la propera reunió de la Comissió Econòmica i del Ple del Consell Social sobre el
seguiment de l’execució de les actuacions/inversions urgents dutes a terme i/o pendents de realitzar per la UAB
i la proposta, per a la seva aprovació, de les actuacions urgents que es deixen de fer per import de 635.085
euros segons l’aprovat en el punt primer d’aquest acord; 5) Comunicar al gerent, la vicegerent d’Economia i el
director de l’Àrea d’Arquitectura i Logística de la UAB el present acord, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar no executar 635.085 euros corresponents a la partida d’1 milió d’euros, consignada en el
document del pressupost 2016 per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per a la realització
d’actuacions/inversions urgents a dur a terme per la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE
102/11-2016.
2) Aprovar que l’import de les anualitats 2016 i 2017 del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB sigui de
635.085 euros i 1 milió d’euros respectivament, enlloc dels imports de 0 euros i 1.635.085 euros
respectivament que consten en el document PLE 04/02-2016 segons l’acord PLE 03/2016, de 22 de febrer.
3)
Sol·licitar a la gerència que a la propera reunió de la Comissió Econòmica i del Ple del Consell Social
informi sobre el seguiment de l’execució de les actuacions/inversions urgents dutes a terme i/o pendents de
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realitzar per la UAB en l’any 2016 així com sobre les actuacions urgents per import de 635.085 euros que es
duran a terme en l’any 2017.
4)
Sol·licitar a la gerència que informi a la propera reunió de la Comissió Econòmica i del Ple del Consell
Social sobre el seguiment de l’execució de les actuacions/inversions urgents dutes a terme i/o pendents de
realitzar per la UAB i la proposta, per a la seva aprovació, de les actuacions urgents que es deixen de fer per
import de 635.085 euros segons l’aprovat en el punt primer d’aquest acord.
5)
Comunicar al gerent, la vicegerent d’Economia i el director de l’Àrea d’Arquitectura i Logística de la UAB el
present acord, als efectes que siguin oportuns.
Acord 74/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que l'acord 75/2016 pres pel Consell de Govern en la reunió de 8 de novembre sobre els criteris bàsics per
a la elaboració del Pressupost de l’any 2017 de la UAB.
Vist l’acord CE 93/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
que estableix: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2017” i les mesures
pressupostàries que l’integren, d’acord amb el que consta en el document CE 138/11-2016. 2) Encarregar la
Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2017, d’acord amb els criteris un
cop aprovats pel Consell Social. 3) Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present
acord.
Vist l’acord PLE 73/2016, relativa a les actuacions/inversions urgents a dur a terme per la UAB i a la
reformulació de les anualitats 2015 i 2016 del Pla d’Estabilització Pressupostària.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2017” i les mesures pressupostàries
que l’integren, d’acord amb el que consta en el document PLE 103/11-2016.
2)
Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2017, d’acord
amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social.
3)

Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord.

Acord 75/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de formalitzar amb l’Associació EPONA un conveni de
cessió d’ús d’espais.
Atès que l’Associació EPONA és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat facilitar la rehabilitació biopsico-social de les persones que ho requereixin, per mitjà de les teràpies assistides amb cavalls, així com
oferir
formació de qualitat tot buscant la professionalització i reconeixement del valor terapèutic de
l’Equinoteràpia.
Atès que l’Associació EPONA requereix gaudir l’autorització d’ús de l’espai que es detalla per fer les pràctiques
del Curs de Monitor d’equinoteràpia i el Postgrau, així com sessions pràctiques d’equinoteràpia i formació.
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Vistos els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 86/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en relació a la proposta de
cessió d’espais a l’Associació EPONA.
Vist l’acord CE 95/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016, pel
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1) Autoritzar la
cessió d’ús a Associació EPONA d’uns espais que es passen a identificar, en els termes que es detallen en el
document CE 141/11-2016; 2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies
facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri
més adients, per donar compliment a aquest acord; 3) Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus
l'execució i el seguiment d’aquest acord.: 4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda :
1) Autoritzar la cessió d’ús a Associació EPONA d’uns espais que es passen a identificar, en els termes que es
detallen en el document PLE 104/11-2016.
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 76/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la modificació d’aquest tipus de títols
(documents PLE 105/11-2016, PLE 106/11-2016, PLE 107/11-2016, PLE 108/11-2016, PLE 109/11-2016, PLE
110/11-2016, PLE 111/11-2016)
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
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Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 77/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en relació ala proposta de
creació de títols de màster universitari.
Vista l’acord CA 21/2016 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016,
pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:Informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
a) Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
b) Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology
c) Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
d) Filosofia Aplicada
e) Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
f) Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
g) Recerca en Disseny d'Arquitectura / Research in Architectural Design
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)

Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:

a) Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
b) Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology
c) Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
d) Filosofia Aplicada
e) Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
f) Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
g) Recerca en Disseny d'Arquitectura / Research in Architectural Design
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 77/2016, de 15 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de
creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documentsPLE
112/11-2016, PLE 113/11-2016, PLE 114/11-2016, PLE 115/11-2016, PLE 116/11-2016)
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 78/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en relació a la proposta de
creació i modificació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau nous.
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Vist l’acord CA 22/2016 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 14 de novembre de 2016, pel
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
2)

Aprovar la creació del títol propi de formació contínua d’Expert.
Aprovar la creació de nous títols de màster, expert i diplomes de postgrau propis següents:
a) Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral
b) Diploma de Postgrau en Alteracions de la Deglució
c) Diploma de Postgrau en Swallowing Disorders
d) Diploma de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores
3) Aprovar la modificació de la denominació del títol de Màster en Comunicació Gràfica, que passa a
denominar-se màster en Estratègia, Comunicació i Disseny Gràfic.
4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer d’aquest acord.
5) Comunicar els present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)

Aprovar la creació del títol propi de formació contínua d’Expert.

2)

Aprovar la creació de nous títols de màster, expert i diplomes de postgrau propis següents:
a) Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral
b) Diploma de Postgrau en Alteracions de la Deglució
c) Diploma de Postgrau en Swallowing Disorders
d) Diploma de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores

3) Aprovar la modificació de la denominació del títol de Màster en Comunicació Gràfica, que passa a
denominar-se màster en Estratègia, Comunicació i Disseny Gràfic.
4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 20/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
S'acorda :
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 5 d'octubre de 2016.
Acord 21/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols, de
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conformitat amb el que consta en els documents CA 21/11-2016, CA 22/11-2016, CA 23/11-2016, CA 24/112016, CA 25/11-2016, CA 26/11-2016, CA 27/11-2016.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 77/2016 pres pel Consell de Govern el dia 8 de novembre en virtud del qual s'aprova la de creació
de títols de màster universitaris i que, estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
-

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology.
Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology .
Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística.
Filosofia Aplicada.
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física.
Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut.
Recerca en Disseny d'Arquitectura / Research in Architectural Design.

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:

a) Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
b) Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology
c) Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
d) Filosofia Aplicada
e) Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
f) Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
g) Recerca en Disseny d'Arquitectura / Research in Architectural Design
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 22/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Ateses les peticions creació del títol propi de formació contínua d’Expert, i dede creació i modificació de títols de
màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació
justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB
per a la creació d'aquest tipus de títols (documents CA 28/11-2016, CA 29/11-2016, CA 30/11-2016, CA 31/112016, CA 32/11-2016.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 78/2016 pres pel Consell de Govern el dia 8 de novembre en virtud del qual s'aprova la creació i
modificació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i que, estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol propi de formació contínua d’Expert.
SEGON.- Aprovar la creació de nous títols de màster, expert i diplomes de postgrau propis següents:
-

Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral
Diploma de Postgrau en Alteracions de la Deglució
Diploma de Postgrau en Swallowing Disorders
Diploma de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores

TERCER.- Aprovar la modificació de la denominació del títol de màster següent:
- Màster en Comunicació Gràfica, que passa a denominar-se màster en Estratègia, Comunicació i Disseny
Gràfic.
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el
seguiment dels acords primer a cinquè.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda :
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la creació del títol propi de formació contínua d’Expert.

2)

Aprovar la creació de nous títols de màster, expert i diplomes de postgrau propis següents:

a) Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral
b) Diploma de Postgrau en Alteracions de la Deglució
c) Diploma de Postgrau en Swallowing Disorders
d) Diploma de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores
3) Aprovar la modificació de la denominació del títol de Màster en Comunicació Gràfica, que passa a
denominar-se màster en Estratègia, Comunicació i Disseny Gràfic.
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4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer d’aquest acord.
5) Comunicar els present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 23/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels següents alumnes:
1. Alumna amb DNI 34.743.281-X, estudiant de grau de Criminologia a la Facultat de dret de la UAB, segons
consta en el document CA 33/11-2016.
2. Alumna amb NIE Y0314352W, estudiant de grau de Periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació
de la UAB, segons consta en el document CA 34/11-2016.
3. Alumne amb DNI 41.554.861-W, estudiant del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, a la Facultat
d’Economia i Empresa de la UAB, segons consta en el document CA 35/11-2016.
4. Alumne amb DNI 46.661.526-T, estudiant preinscrit al Màster en Gestió, a la Facultat de Ciències Polítiques
i Sociologia de la UAB, segons consta en el document CA 36/11-2016.
5. Alumne amb DNI 43.209.878-P, estudiant del grau e Sociologia, a la Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia de la UAB segons consta en el document CA 37/11-2016.
6. Alumne amb NIE X6919253W, estudiant del grau de Traducció i Interpretació (Anglès), a la Facultat de
Traducció i d’Interpretació de la UAB, segons consta en el document CA 38/11-2016.
7. Alumne amb DNI 46.988.141-S, estudiant del grau de Fisioteràpia a Les Escoles Universitàries Gimbernat,
adscrites a la UAB, segons consta en el document CA 39/11-2016.
8. Alumna amb DNI 39.917.116-H, estudiant del grau en Biologia a la Facultat de Biociències de la UAB, segons
consta en el document CA 40/11-2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Criminologia, presentat per l’estudiant amb DNI 34.743.281X de la Facultat de Dret de
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Mètodes qualitatius de
recerca en criminologia. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2016-2017.
2)Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de Grau en, presentat per l’estudiant amb NIE Y 0314352
W, de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els
articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la
UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de
matrícula de l’assignatura Estructura de la Comunicació I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se
en el curs 2016-2017 Periodisme, amb la recomanació de que l’alumna sol·liciti la continuació dels estudis a
temps parcial.
3) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de Grau en Administració i Direcció d’Empresa, presentat per l’estudiant amb DNI 41554861 W, de
la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i
3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de
l’assignatura Comptabilitat de Costos I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 20162017.
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4) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud per
matricular 20 crèdits per al curs 2016/17 dels estudis de Màster Universitari en Gestió Pública, presentat pel
senyor amb DNI 46661526 T, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 2.3.c i 8.2 de la
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que
les al·legacions que ha fet el recorrent justifiquin la concessió d’una autorització de matrícula de 20 crèdits en el
curs 2016-2017.
5) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Sociologia, presentat per l’estudiant amb DNI 43209878 P, de la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures
Gestió de projectes d’intervenció social; i El gener i l’etnicitat. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui
matricular-se en el curs 2016-2017, amb la recomanació de que es matriculi a temps parcial i que es gestioni
l’apte per compensació d’una de les dues assignatures.
6) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Traducció i Interpretació (Anglès), presentat per l’estudiant amb NIE X 6919253 W, de
la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles
3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de
l’assignatura llengua Castellana per a traductors i intèrprets I per tant, autoritzar que l’alumna pugui
matricular-se en el curs 2016-2017.
7) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau en Criminologia, presentat per l’estudiant amb DNI 46988141 S, de l’Escoles
Universitàries Gimbernat, adscrites a la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i
3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula
de l’assignatura Fisiologia II. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2016-2017.
8) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau en Biologia, presentat per l’estudiant amb DNI 39917116 H, de la Facultat de
Biociències de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura
Fisiologia animal: neurofisiologia i endocrinologia. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en
el curs 2016-2017.
Acord 24/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord CA 13/2016, de 22 de juny de 2016, pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del
qual s’aprova, en relació a les beques – col·laboració amb departaments corresponents al curs 2016-2017
convocades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport, els criteris pel repartiment entre els departament de la
UAB, així com els criteris de reassignació de beques en el cas de disposar de places vacants una vegada
assignades les sol·licituds vàlides.
Vist que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports regula el procés de selecció de les sol·licituds de beques i, a
aquests efectes, estableix que es constituirà a cada universitat una Comissió per a l’estudi de les sol·licituds
presentades i les propostes de possibles becaris.
Vist que la Comissió de la UAB Comissió per a l’estudi de les sol·licituds presentades i les propostes de possibles
becaris ha resolt, el dia 1 d’octubre de 2015, la proposta de concessió de beques de col·laboració amb
departaments universitaris per al curs 2016-2017.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a la Comissió Acadèmica de 14 de novembre de 2016,
s'informa sobre la distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració en departaments
convocades per al curs 2016-2017 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i
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S'acorda:
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada de la distribució i assignació per
departaments de les beques de col·laboració en departaments convocades per al curs 2016-2017 pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb la proposta de resolució aprovada per la Comissió de la UAB reunida a
aquets efectes.

I.2.2. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]

Acord 78/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
S'acorda :
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 6 d'octubre de 2016.
Acord 79/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Miguel Chillón dirigida al Vicerector de Recerca i de Transferència de la
UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa ja constituïda, amb la denominació “Kogenix
Therapeutics, Inc.” dedicada a la teràpia gènica que es troba a la primera etapa, que es basa en el
desenvolupament de tractaments per a malalties neurodegeneratives.
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com
l’adequació per a ser transferit a “Kogenix Therapeutics, Inc”.
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial
que fonamentà la sol·licitud dels promotors.
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 20 d’octubre de 2016 pel qual s’emet informe
preliminar en què valora la proposta presentada (document CE 123/11-2016- document confidencial).
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol
de 2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015.
Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de
Govern, reunida el 28 d’octubre de 2016, que estableix el següent: Primer.- Emetre proposta favorable per
aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 7,75 per 100 del capital social de
l’empresa Kogenix Therapeutics, Inc., per valor de 1.162,5 US$, a través d’una compra de participacions socials
per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe
preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc de 20 d’octubre de 2016 (ANNEX 1 –DOCUMENT
CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a “Kogenix Therapeutics, Inc.” la condició d’empresa de base tecnològica de
la Universitat Autònoma de Barcelona; Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les
actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient; Tercer.- Encarregar el Vicerector
de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords; Quart.- Comunicar els presents acords
al Vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el 7,75 per 100 del capital social de l’empresa Kogenix Therapeutics, Inc., per valor
de 1.162,5 US$, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta
finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la
comissió ad-hoc de 20 d’octubre de 2016, reconeixent-ne a “Kogenix Therapeutics, Inc.” la condició d’empresa
de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Encarregar el Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord al Vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 80/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per a l’aprovació d’uns criteris comuns
per a l’atorgament de llicències d’ús d’espais dels Mòduls de Recerca A i B.
Atès que la UAB està interessada en destinar aquests edificis a acollir diversos centres i instituts d’investigació
que es dediquin a la transferència de coneixement col·laborant amb els grups d’investigació, departaments i
facultats de la UAB.
Atès que la UAB va encomanar la gestió i explotació dels esmentats edificis al PRUAB mitjançant la figura de
l’encàrrec de gestió.
Atès que la UAB vol establir unes condicions generals per la concessió de llicències d’autorització d’ús dels
espais públics dels Mòdul de Recerca A i B i determinar el seu règim jurídic, segon el text incorporat com
document CE 124/11-2016.
Vistos el que estableixen els articles 28 i 29 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre.
Vistos els articles 70 i 71 del Reglament de desenvolupament de la legislació de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol.
Vistos els articles 92.1 i 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques, en el sentit que el règim ordinari per atorgar les concessions demanials i les autoritzacions/ò
autoritzacions administratives quan l’objecte de la llicència estigués limitat en el seu nombre, és el d’un
procediment inspirat en les regles de concurrència competitiva i publicitat.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atès l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la
competència i la publicitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 85/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en virtut del qual s’aprova el
següent: 1)Autoritzar l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais públics dels dos edificis
anomenats Mòdul de Recerca A i Mòdul de Recerca B de titularitat de la UAB, mitjançant la figura de
l’autorització administrativa per procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat; 2)
Aprovar el plec de condicions per l’atorgament de les esmentades llicències d’ús privatiu d’espais públics, així
com, del règim jurídic que les regeix, d’acord amb el contingut del document 1; 3) Designar la rectora de la
UAB com a òrgan competent per a atorgar les llicències objecte d’aquest licitació atorgant-li totes les facultats
corresponents a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a
aquest acord; 4) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord; 5) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves
competències; 6) Comunicar el present acord a la vicegerència d’economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
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1) Autoritzar l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais públics dels dos edificis anomenats
Mòdul de Recerca A i Mòdul de Recerca B de titularitat de la UAB, mitjançant la figura de l’autorització
administrativa per procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat.
2) Aprovar el plec de condicions per l’atorgament de les esmentades llicències d’ús privatiu d’espais públics,
així com, del règim jurídic que les regeix, d’acord amb el que consta en el document CE 124/11-2016.
3) Designar la rectora de la UAB com a òrgan competent per a atorgar les llicències objecte d’aquest licitació
atorgant-li totes les facultats corresponents a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies facultats
pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients,
per donar compliment a aquest acord.
4) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerència d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 81/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es va crear com una entitat consorciada entre el
Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, es van incorporar la Diputació de
Lleida, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya per promoure la
modernització i la competitivitat del sector forestal, el desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi
natural a través de la realització d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia en els àmbits
mediambientals i del desenvolupament rural.
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 67/2015, de 16 de juliol, i de la Comissió Econòmica del
Consell Social núm. 72/2015, de 19 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci
per part de la UAB com a ens consorciat.
Atès que la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, en virtut de la qual es va aprovar la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu al
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control
de l'esmentada adscripció.
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei.
Vist els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa estableixen el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.
Atès que en sessió de 15 de setembre de 2016 la Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va aprovar
inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
en els termes del document CE 125/11-2016.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 89/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en virtut del qual s’aprova el
següent:1) Ratificar l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 15 de setembre
de 2016 que va aprovar inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya en els termes del document 1; 2) Elevar al Consell Social els presents acords,
per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius; 5) Informar dels presents acords al Consorci
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Ratificar l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 15 de setembre de
2016 que va aprovar inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya, d’acord amb el que consta en el document CE 125/11-2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
4)

Informar del present acord al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Acord 82/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que per acord PLE 2/2016 de 22 de febrer, el Consell Social de la UAB va aprovar la constitució per part de
la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I
AMICS DE LA UAB’ amb el fi constituir-se en instrument d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així
com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona,
puguin trobar-se en règim de normalitat.
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es va atorgar la carta fundacional davant el notari de Cerdanyola, Sr.
Teodoro López-Cuesta, sota el núm. 315 del seu protocol, la qual va quedar inscrita en el Registre de
fundacions el següent dia 1 d’abril de 2016.
Atès que aquest equip de govern considera que aquesta fundació ha de centrar-se únicament en desenvolupar
l’activitat alumni deixant l’activitat pròpia dels ‘Amics UAB’ a l’Associació d’Amics de la UAB existent, es proposa
la modificació d’enfocament de la fundació, la qual cosa comportarà un canvi en els estatuts actualment
vigents, en els termes que s’indiquen als annexos 1 i 2. (Document CE 126/11-2016 i CE 127/11-2016).
Vist l’article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya és competència del Consell
Social l’aprovació de la modificació d’una Fundació que promogui i/ò desenvolupi les finalitats de la Universitat
a proposta del Consell de Govern i l’article 64.t) dels estatuts de la Universitat.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 88/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en virtut del qual s’aprova el
següent:1) Proposar al Consell Social la modificació dels estatuts de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB
que passarà a denominar-se FUNDACIÓ ALUMNI UAB en els termes que s’indiquen als annexos; 2) Elevar al
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Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els presents
acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar la modificació dels estatuts de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB que passarà a
denominar-se FUNDACIÓ ALUMNI UAB en els termes que s’indiquen en els documents CE 126/11-2016 i CE
127/11-2016.
2)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 83/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2015 elaborat per l’empresa d’auditoria externa FauraCasas Auditors Consultors, S.L.
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la
UAB corresponent a l’exercici 2015 per a la seva informació i anàlisi,
S'acorda :
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB
corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 128/11-2016.
2) Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici
2015 per a la seva informació.
Acord 84/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 9 de maig de 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al
document CE 129/11-2016.
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2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i
de Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB.
Acord 85/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de 29 de març de
2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el
que consta al document CE 130/11-2016.
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 86/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2015 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de13 de maig de 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 131/11-2016.
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2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 87/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2015 de la Fundació Gespa han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 11 de maig de 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Gespa, d’acord amb
el que consta al document CE 132/11-2016.
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència
per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 88/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 30 de maig de 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al
document CE 133/11-2016.
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
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Acord 89/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 20 de juny de 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària,
d’acord amb el que consta al document CE 134/11-2016.
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Acord 90/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2015 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de maig
de 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb
el que consta al document CE 135/11-2016.
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
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Acord 91/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2016.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la
Gerència (document CE 136/11-2016).
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de
l’exercici 2016 a 31 d’octubre de 2016.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 92/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 86/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2012, en virtut del qual
s’aproven les línies generals i el calendari per a l’elaboració del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB
(PEP), d’acord amb el que consta en el document PLE 53/12-2012, sent les provisions anuals per al Pla les
següents: 500.000€ (any 2013); 750.000€ (any 2014); 1.000.000€ (any 2015); 1.000.000€ (any 2016);
1.000.000€ (any 2017); 2.500.000€ (any 2018); 2.500.000€ (any 2019); 3.000.000€ (any 2020); 3.000.000€
(any 2021); 4.000.000€ (any 2022).
Vist que l’acord 86/2012 del Ple del Consell Social es pren atès el resultat negatiu de l’exercici 2011 de la UAB i
d’acord amb l’article 16 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2012.
Vist que en l’informe 17/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya referent a la UAB per als exercicis
2010,2011 i 2012, es fa constar, entre d’altres, que la Secretaria d’Universitats i Recerca, tenint en compte els
escenaris pressupostaris incerts i la delicada situació de tresoreria de les universitats, agreujada pel fet que la
Generalitat no pagava imports significatius des del 2011, va decidir fer un seguiment individualitzat de cada
universitat i no va aprovar formalment cap pla d’estabilitat pressupostària mitjançant una resolució del secretari
d’Universitats i Recerca.
Vista la reunió d’11 de gener de 2016 de representants de l’Equip de Govern i del Consell Social de la UAB amb
el Secretari d’Universitats i Recerca, el qual es mostra conforme amb el plantejament fet per la UAB, relatiu a la
reformulació de les aportacions anuals del 2015 i 2016 al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per tal
de destinar-les a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, prioritzant aquelles que siguin
necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les que comportin una millora en
l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives.
Vist l’acord Ple 03/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de febrer, en virtut del qual s’acorda: 1)
Destinar la partida d´1 milió d’euros consignada a la provisió per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB
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en els pressupostos de 2015 i 2016 a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, prioritzant
aquelles que siguin necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les que
comportin una millora en l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives. 2)
Acordar que el Consell Social aprovi la proposta d’inversions a dur a terme per part de la UAB en el marc de
l’exposat en el punt primer d’aquest acord. 3) Presentar al Departament de la Generalitat competent en matèria
d’universitats un Pla d’Estabilització Pressupostària en els termes que es determinen en el document PLE 04/022016, que inclou una proposta de nou calendari i anualitats de l’esmentat Pla per cobrir el total de 19.248.046
euros, quantitat que correspon al romanent de tresoreria genèric negatiu amb què es va liquidar el pressupost
de la UAB corresponent a l’exercici 2011. 4) Encarregar el seguiment d’aquest acord a la vicerectora
d’Economia i Organització de la UAB. 5) Comunicar aquest acord al gerent i la vicegerent d’Economia de la UAB,
als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Vist que en el document PLE 04/02-2016 es fan constar les següents provisions anuals per al Pla: 251.280 €
(any 2012); 646.182€ (any 2013); 1.215.499€ (any 2014); 0€ (any 2015); 0€ (any 2016); 1.635.085€ (any
2017); 2.500.000€ (any 2018); 3.000.000€ (any 2019); 3.000.000€ (any 2020); 3.000.000€ (any 2021);
4.000.000€ (any 2022).
Vist l’informe justificatiu elaborat per la direcció d’Arquitectura i Logística a demanda del gerent de la UAB per a
la proposta d’acord que es presenta en aquest punt de l’ordre del dia(document CE 137/11-2016).
Vist que l’esmentat informe justificatiu (document CE 137/11-2016), comporta, d’una banda,no executar en
l’any 2016 635.085 euros corresponents a la partida d’1 milió d’euros, consignada en el document del
pressupost 2016 per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per a la realització d’actuacions/inversions
urgents a dur a terme per la UAB i, d’altra banda, un import de les anualitats del PEP diferents a les que
consten en el document PLE 04/02-2016 segons l’acord PLE 03/2016, de 22 de febrer.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar no executar 635.085 euros corresponents a la partida d’1 milió d’euros, consignada en el document
del pressupost 2016 per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per a la realització
d’actuacions/inversions urgents a dur a terme per la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE
137/11-2016.
2) Aprovar que l’import de les anualitats 2016 i 2017 del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB sigui de
635.085 euros i 1 milió d’euros respectivament, enlloc dels imports de 0 euros i 1.635.085 euros
respectivament que consten en el document PLE 04/02-2016 segons l’acord PLE 03/2016, de 22 de febrer.
3) Sol·licitar a la gerència que a la propera reunió de la Comissió Econòmica i del Ple del Consell Social informi
sobre el seguiment de l’execució de les actuacions/inversions urgents dutes a terme i/o pendents de realitzar
per la UAB en l’any 2016 així com sobre les actuacions urgents per import de 635.085 euros que es duran a
terme en l’any 2017.
4) Sol·licitar a la gerència que informi a la propera reunió de la Comissió Econòmica i del Ple del Consell Social
sobre el seguiment de l’execució de les actuacions/inversions urgents dutes a terme i/o pendents de realitzar
per la UAB i la proposta, per a la seva aprovació, de les actuacions urgents que es deixen de fer per import de
635.085 euros segons l’aprovat en el punt primer d’aquest acord.
5) Comunicar al gerent, la vicegerent d’Economia i el director de l’Àrea d’Arquitectura i Logística de la UAB el
present acord, als efectes que siguin oportuns.
Acord 93/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l’acord 75/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en virtut del qual s’aprova el
següent:1)Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per al 2017” i les
mesures pressupostàries que l’integren, que s’adjunta; 2) Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que
aquest exerceixi les seves competències; 3)Encarregar la gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de
pressupost de la UAB per 2017, d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social; 4) Comunicar al
vicerector d’Economia i Campus i al gerent els presents acords.
Vista la proposta d’acord CE 92/2016, relativa a les actuacions/inversions urgents a dur a terme per la UAB i a
la reformulació de les anualitats 2015 i 2016 del Pla d’Estabilització Pressupostària.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2017” i les mesures pressupostàries
que l’integren, d’acord amb el que consta en el document CE 138/11-2016.
2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2017, d’acord
amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social.
3)

Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord.

Acord 94/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 31 d’octubre 2016 (document CE 140/11-2016).
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 d’octubre, d’acord amb el que consta en el
document CE 140/11-2016.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia de la UAB, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 95/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de formalitzar amb l’Associació EPONA un conveni de
cessió d’ús d’espais.
Atès que l’Associació EPONA és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat facilitar la rehabilitació biopsico-social de les persones que ho requereixin, per mitjà de les teràpies assistides amb cavalls, així com
oferir
formació de qualitat tot buscant la professionalització i reconeixement del valor terapèutic de
l’Equinoteràpia.
Atès que l’Associació EPONA requereix gaudir l’autorització d’ús de l’espai que es detalla per fer les pràctiques
del Curs de Monitor d’equinoteràpia i el Postgrau, així com sessions pràctiques d’equinoteràpia i formació.
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Vistos els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 86/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en virtut del qual s’aprova el
següent: 1)Autoritzar la cessió d’ús a Associació EPONA d’uns espais que es passen a identificar, en els termes
que es detallen (veure document); 2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més
àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que
consideri més adients, per donar compliment a aquest acord; 3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la
seva aprovació, si escau; 4) Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de
l'acord primer; 5) Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la cessió d’ús a Associació EPONA d’uns espais que es passen a identificar, en els termes que es
detallen en el document CE 141/11-2016.
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 96/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vistos els articles 72 i 90.b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de
gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat.
Atès que al llarg de l'any 2015 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades
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per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Atesa la certificació emesa per AQU Catalunya pel que fa a l’assignació de retribucions addicionals per mèrits de
docència, corresponent a l’avaluació de l’any 2015.
Vist l’acord 90/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat funcionari i contractat (trams de docència) en els termes que es recullen en els annexos; 2)
Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències; 3) Comunicar el
present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que
portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i
la vicegerenta d’Organització que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Aprovar la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius autonòmics per mèrits de docència per al personal docent i investigador funcionari i
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva en l’avaluació 2015, d’acord amb el que consta en el
document CE 142/11-2016.
2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent d’Organització que facin el seguiment de
l'acompliment d'aquest acord.
Acord 97/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de
gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat.
Atès que al llarg de l’any 2016 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per
les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Atesa la certificació emesa per AQU Catalunya pel que fa a l’assignació de retribucions addicionals per mèrits de
gestió, corresponent a l’avaluació de l’any 2015.
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Vist l’acord 91/2016 pres pel Consell de Govern reunit el 8 de novembre de 2016 en virtut del qual s’aprova el
següent: 1)Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat funcionari i contractat (trams de gestió) en els termes que es recullen en els annexos; 2)
Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències; 3) Comunicar el
present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que
portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4)Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i
la vicegerenta d’Organització que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Aprovar la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius autonòmics per mèrits de gestió per al personal docent i investigador funcionari i
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva en l’any 2015, d’acord amb el que consta en el
document CE 143/11-2016.
2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent d’Organització que facin el seguiment de
l'acompliment d'aquest acord.
Acord 98/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a la modificació de
les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2016-2017 (document CE 144/11-2016).
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 28/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 2 de maig de 2016 pel qual
s’acordaaprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2016-2017, d’acord amb el que consta
en el document CE 48/05-2016.
Atesa la proposta de modificació de tarifes presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Aprovar la modificació del document CE 48/05-2016, relatiu a les tarifes del Servei de Llengües de la UAB
corresponents a l’exercici 2016, que s’actualitza d’acord amb el que consta en el document CE 144/11-2016, en
relació als imports dels col·lectius Comunitat Universitària Vinculada i Persones externes dels cursos de català
1, 2 i 3, els imports del preu d’hora lectiva, hora docent i hora de dedicació virtual amb un increment de l’1% i
els imports de la prova puntual a demanda d’anglès per al col·lectiu Comunitat Universitària Vinculada i
Persones externes.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.
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Acord 99/2016, de 14 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el segon i tercer trimestre de l’exercici 2016, la qual ha estat
facilitada per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document CE 145/11-2016).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per
la UAB en el segon i tercer trimestre de l’exercici 2016.

I.2.3. Comissió Universitat-Empresa
[tornar a l’índex]

Acord 2/2016, de 9 de novembre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social
S’acorda
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 3 d'octubre de 2016.
Acord 3/2016, de 30 de novembre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social
S’acorda
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 9 de novembre de
2016.
Acord 4/2016, de 30 de novembre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social
Exposició de motius
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l’activitat universitària.
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social que estableix
que “Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar al Ple del Consell Social per a la seva discussió i
aprovació, si escau, la proposta del pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions amb les
empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a
impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció.
L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de
retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats..”
Vista la sol·licitud de col·laboració i aportació presentada pel president de l’Associació d’Amics de la UAB
(document CUE 01/11-2016), en el marc de la Festa Anual dels Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona,
en la qual el Consell Social hi participa mitjançant el lliurament de premis del Consell Social.
Vista la disponibilitat de recursos del pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors.
S'acorda :
1)

Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:

a) Aprovar realitzar una aportació, en l’any 2016, de 2.000 euros a compte de les despeses de realització de
la Festa Anual de l’Associació d’Amics de l’any 2016.
b) Comunicar aquet acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura i al president de l’Associació
d’Amics de la UAB.
2)
Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin
en relació al pressupost del Consell Social per a l’any 2016.
Acord 5/2016, de 30 de novembre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social
Exposició de motius
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l’activitat universitària.
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social que estableix
que “Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar al Ple del Consell Social per a la seva discussió i
aprovació, si escau, la proposta del pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions amb les
empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a
impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció.
L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de
retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats.”
Vistos els projectes en els que es proposa que col·labori el Consell Social de la UAB en l’any 2017 pel que fa a
l’àmbit universitat-empresa (documents CUE 02/11-2016 i 03/1-2016).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors.
S'acorda :
1)

Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
a)

Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2017, amb una aportació de 3.500 euros.

b) Aprovar col·laborar en el projecte “UAB-Business Hub”,o nom que es determini, i aportar, en l’any
2017, 22.335 euros en concepte de consultoria en l’estratègia del projecte (6.050 euros), la realització
d’esdeveniments de networking i atorgament de projectes de valorització (4.500 euros),
viatges/desplaçaments (6.050 euros) i altres despeses d’execució del projecte (5.735 euros), d’acord amb
el que consta en el document CUE 03/11-2016.
c) Aprovar que la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, actuï com a
impulsora i representant del Consell Social en el projecte.
d)
Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin
oportuns.
2)
Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin
en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2017.
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I.2.4. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]

Acord 1/2016, de 10 de novembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
S'acorda
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 16 de novembre de 2015.
Acord 2/2016, de 28 de novembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
S'acorda :
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 10 de novembre de 2016.
Acord 3/2016, de 28 de novembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Exposició de motius
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l’activitat universitària.
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix
que, “Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents,
perquè els discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit
social, de cooperació, dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps:
línies prioritàries a impulsar, criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció,
amb l’objectiu de promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la
comissió”.
Atès que en la reunió de la Comissió Universitat-Societat de 10 de novembre de 2016 queda convingut que en
la reunió del dia 28 de novembre es tractaran les propostes de projectes per a l’any 2017 que es rebin fins el
dia 26 de novembre, així com aquelles en les que el Consell Social ha vingut col·laborant o que ha acordat
col·laborar recentment (acord PLE 39/2016, de 20 de juliol), segons consta en els documents CSU 01/11-2016,
CSU 02/11-2016, CSYU 03/11-2016 i CSU 04/11-2016.
Vista la disponibilitat pressupostària corresponent a l’any 2017 pel que fa a l’àmbit Universitat-Societat, que
s’estima en 53.000 euros.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat 28 de novembre de
2016 està previst el debat i acord, si escau, de la proposta a elevar al Ple sobre les accions del Consell Social a
realitzar en l’any 2017 en l’àmbit Societat-Universitat.
S'acorda :
1)

Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
a)

Aprovar donar continuïtat en l’any 2017 a les actuacions següents:
a.1) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (14a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat
i de cicles formatius de grau superior.
a.2) Destinar 20.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials.

b) Aprovar destinar, en l’any 2017, 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc
d’exclusió social al Vallès Occidental”.
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c) Aprovar destinar, en l’any 2017, 15.000 euros al projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica
UAB”.
d) Aprovar destinar, en l’any 2017, 1.000 euros, en el marc del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria
Social i Ètica UAB”, per a la convocatòria d’un premi d’emprenedoria destinat a la cerca de finançament de
la vestimenta esportiva dels equips de la UAB que competeixen en representació d’aquesta.
e) Aprovar que la Comissió Societat- Universitat del Consell Social estudiï i acordi, si escau, els indicadors
de seguiment de la repercussió mediàtica del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” per
a la Universitat i el Consell Social, i que treballi, per a aquest projecte, en altres tipus de col·laboració més
enllà de l’aportació econòmica.
f)

Comunicar l’apartat a.1) d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.

g)

Comunicar l’apartat a.2) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat.

h)

Comunicar l’apartat b) d’aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura.

i) Comunicar l’apartat c) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector d’Innovació
i de Projectes Estratègics.
j) Comunicar l’apartat d) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector de
Relacions Institucionals i de Cultura.
2) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en
relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2017.

I.3. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 74/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 27 de setembre de 2016.
Acord 75/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al seu
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir
l’elaboració del pressupost anual, ja que
constitueixen un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de la UAB
corresponents a l’any 2016.
Vist l’article 10.4.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que determina
que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió específica informar
sobre la proposta que li sigui presentada sobre criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització, en la sessió de 27 d’octubre de 2016, va informar
favorablement el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per al 2017” de data
17 d’octubre de 2016.
Vist l’article 3, lletra l) del Reglament de Consell de Govern en la seva redacció donada per l’Acord de consell de
Govern de 10 de desembre de 2013, el qual estableix que es competència del Consell de Govern establir, amb
la participació del Consell Social, els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost anual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per al 2017” i les
mesures pressupostàries que l’integren, que s’adjunta. [Document]
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que aquest exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2017,
d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social.
QUART.- Comunicar al vicerector d’Economia i Campus i al gerent els presents acords.
Acord 76/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes
a aquesta llei, en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes
establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen
els requisits del professorat lector.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’octubre de 2016 pel qual s’aprova l’assignació a
departaments de les noves places de professorat lector per al curs 2015-2016.
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris d’adjudicació de les places de lector als departaments per al 2016, de conformitat
amb l’annex adjunt. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 77/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 11 d’octubre de 2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
-

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology
Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
Filosofia Aplicada
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
Recerca en Disseny d'Arquitectura / Research in Architectural Design

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 78/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació del títol propi de formació contínua d’Expert, i de creació i modificació de títols de
màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la
documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Atès que la proposta de creació i modificació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 23 de juliol de 2014 i de 11 d’octubre
de 2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la
Formació Continuada, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del títol propi de formació contínua d’Expert.
SEGON.- Aprovar la creació de nous títols de màster, expert i diplomes de postgrau propis següents:
-

.

Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral
Diploma de Postgrau en Alteracions de la Deglució
Diploma de Postgrau en Swallowing Disorders
Diploma de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores
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TERCER.- Aprovar la modificació de la denominació del títol de màster següent:
-

Màster en Comunicació Gràfica, que passa a denominar-se màster en Estratègia, Comunicació i Disseny
Gràfic.

QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el
seguiment dels acords primer a cinquè.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 79/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
En data 2 d’octubre van entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Ambdues
disposicions regulen el funcionament de les administracions públiques per mitjans electrònics, tant des del punt
de vista del ciutadà com pel que fa al funcionament intern i a les relacions entre administracions, i són
d’aplicació a la Universitat.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha
derogat, entre altres disposicions, la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, així com també la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics. En aquest sentit, pel que fa als procediments administratius que
s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de la nova llei cal aplicar la nova regulació i substituir les referències
corresponents en els procediments que es tramiten a la UAB.
D’altra banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regula, entre altres aspectes,
els principis generals que regeixen en l’actuació de les administracions públiques, el règim de funcionament
dels òrgans administratius, dels convenis i consorcis, així com el funcionament electrònic del sector públic i les
relacions electròniques entre administracions.
En conseqüència, cal fer les adaptacions normatives necessàries per tal que les disposicions de la UAB s’ajustin
al que preveuen la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 abans esmentades.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Secretaria General el Consell de Govern
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Substituir les referències fetes a la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en les normatives de la UAB, per les
corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons procedeixi.
SEGON.- Facultar a la Secretaria General perquè procedeixi a l’adaptació de les normatives de la UAB a les
disposicions abans esmentades i les presenti al Consell de Govern per a la seva aprovació. [Document annex]
Acord 80/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua i del vicerector de
Programació Acadèmica i de Qualitat d’adaptació dels títols IX i XI, relatius als estudis de postgrau, de la
Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, i pel Reial decret 43/2015, de
2 de febrer.
Vista la necessitat d’actualització dels títols relatius als estudis de segon cicle i de formació contínua de la UAB,
per tal d’adaptar-los a les necessitats actuals d’aquests tipus d'estudi.
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Vist el títol IX de l’esmentada normativa acadèmica, que regula els estudis de màster de la UAB.
Vist el títol XI del text refós abans mencionat, que regula altres estudis de postgrau i la formació contínua a la
UAB.
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que
fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de
primer cicle, segon cicle i formació permanent.
Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser
informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 d’octubre de 2016 .
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la
Formació Contínua i del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adaptació dels títols IX i XI, relatius als estudis de postgrau de la Normativa acadèmica de
la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, i pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, en els
termes que s’annexen. [Document]
SEGON.- Encarregar a la Directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua i al vicerector de
Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 81/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB en relació amb la modificació dels
articles 9.2 i 12, apartat 1r, del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de
Barcelona en matèria d’Investigació, relatiu a l’adscripció i reconeixement de grups de recerca.
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa
de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca.
Vista la proposta de modificació dels articles 9.2 i 12, apartat 1r, del text refós pel qual s’aprovà la normativa
de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació en relació amb l’adscripció i reconeixement
de grups de recerca d’acord amb el text que s’incorpora com a document 1.
Vist l’informe favorable acordat per la Comissió d’Investigació en sessió de data 23 de setembre de 2016 pel
qual es proposa la modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de
Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013,
47/2014 i 17/2015, de dates 2 de març de 2011, 5 de juny de 2013, 22 de juliol de 2014 i 19 de març de 2015,
respectivament, d’acord amb el text anteriorment esmentat incorporat com a document .
Vist l'article 60 dels Estatuts segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la
Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius,
normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, recerca,
recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’investigació i de
transferència, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 9.2 i 12, apartat 1r, del text refós pel qual s’aprovà la normativa
de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern
núm. 24/2011, 34/2013, 47/2014 i 17/2015, de dates 2 de març de 2011, 5 de juny de 2013, 22 de juliol de
2014 i 19 de març de 2015, respectivament, en els termes del document annex. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 82/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
En data 20 d’octubre de 1994, la Junta de Govern de la UAB va aprovar la creació de l’Escola de Doctorat i de
Formació Continuada, la qual va modificar la seva denominació per acord del Consell de Govern de data 24 de
juliol de 2003 per Escola de Postgrau.
La regulació interna de l’Escola es va aprovar juntament amb la seva creació, i va ser modificada en data 17 de
setembre de 1998.
D'acord amb l'article 17.4 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern l’aprovació del Reglament de
l’Escola de Postgrau, el qual ha d’establir les seves especificitats com a centre d’ensenyament als efectes de
representació, organitzatius, econòmics, administratius i de gestió, institucionals i de drets i deures dels
membres de la comunitat universitària que en formin part o hi tinguin relació.
Es presenta a aprovació del Consell de Govern el Reglament de l’Escola de Postgrau que és un reglament de
mínims que desenvolupa el mandat de l’article 17 dels Estatuts de la UAB atesa la necessitat de poder disposar
d’un instrument que recolzi jurídicament l’activitat de l’Escola de Postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el Reglament de l’Escola de Postgrau de la UAB en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor del Reglament de l’Escola de Postgrau a partir del dia següent de la
seva aprovació per part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord a l’Escola de Postgrau.
Acord 83/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 27 de gener de 2005 el Reglament del Departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
En data 29 d’abril de 2016 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat
Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats i també s’han
incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament i al director o directora
del departament.
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
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D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament del Departament
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana aprovada
pel Consell de
Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
de la UAB en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Acord 84/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 29 de setembre de 2004 el Reglament del Departament de
Medicina i Cirurgia Animal.
En data 4 d’octubre de 2016 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat
Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats i també s’han
incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament i al director o directora
del departament.
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament del Departament de Medicina i Cirurgia Animal aprovada pel Consell de Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament
Cirurgia Animal, el Consell de Govern ha adoptat els següents

Medicina i

ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Medicina i Cirurgia Animal de la UAB en els
termes que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Medicina i Cirurgia Animal.
Acord 85/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per a l’aprovació d’uns criteris comuns per
a l’atorgament de llicències d’ús d’espais dels mòduls de recerca A i B.
Atès que la UAB està interessada en destinar aquests edificis a acollir diversos centres i instituts d’investigació
que es dediquin a la transferència de coneixement col·laborant amb els grups d’investigació, departaments i
facultats de la UAB.
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Atès que la UAB va encomanar la gestió i explotació dels esmentats edificis al PRUAB mitjançant la figura de
l’encàrrec de gestió.
Atès que la UAB vol establir unes condicions generals per la concessió de llicències d’autorització d’ús dels
espais públics dels Mòdul de Recerca A i B i determinar el seu règim jurídic, segon el text incorporat com
document 1.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització del dia 27 d’octubre de 2016 ha informat favorablement l’inici
del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais en els mòduls de recerca A i B, així com el Plec de
condicions que regiran les mateixes, elevant-ho al Consell de Govern perquè exercís les seves competències.
Atès el que estableixen els article 28 i 29 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; els articles 70 i 71 del Reglament de
desenvolupament de la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret 323/1983, de
14 de juliol; i els articles 92.1 i 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques, en el sentit que el règim ordinari per atorgar les concessions demanials i les autoritzacions/ò
autoritzacions administratives quan l’objecte de la llicència estigués limitat en el seu nombre, és el d’un
procediment inspirat en les regles de concurrència competitiva i publicitat.
Vist l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la
competència i la publicitat.
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais públics dels dos edificis
anomenats Mòdul de Recerca A i Mòdul de Recerca B de titularitat de la UAB, mitjançant la figura de
l’autorització administrativa per procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat.
Segon.- Aprovar el plec de condicions per l’atorgament de les esmentades llicències d’ús privatiu d’espais
públics, així com, del règim jurídic que les regeix, d’acord amb el contingut del document annex. [Document]
Tercer.- Designar la rectora de la UAB com a òrgan competent per a atorgar les llicències objecte d’aquest
licitació atorgant-li totes les facultats corresponents a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies
facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri
més adients, per donar compliment a aquest acord.
Quart.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
Cinquè.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Sisè.- Comunicar el present acord a la vicegerència d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 86/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de formalitzar amb l’Associació EPONA un conveni de
cessió d’ús d’espais.
Atès que l’Associació EPONA és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat facilitar la rehabilitació biopsico-social de les persones que ho requereixin, per mitjà de les teràpies assistides amb cavalls, així com
oferir
formació de qualitat tot buscant la professionalització i reconeixement del valor terapèutic de
l’Equinoteràpia.
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Atès que l’Associació EPONA requereix gaudir l’autorització d’ús de l’espai que es detalla per fer les pràctiques
del Curs de Monitor d’equinoteràpia i el Postgrau, així com sessions pràctiques d’equinoteràpia i formació.
D’acord amb allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la cessió d’ús a Associació EPONA d’uns espais que es passen a identificar.
SEGON.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
QUART.- Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 87/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Atès que l’article 14 dels Estatuts de la Fundació Empresa i Ciència, segons la redacció aprovada en data 30 de
novembre de 1994, estableix la composició del Patronat d’aquesta Fundació en els termes següents:
El Patronat es composa d'un mínim de sis fins a un màxim de trenta persones designades per la Junta de
Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona i per les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Catalunya fins un màxim del 50 i el 25 per cent, respectivament, del nombre total de patrons que en cada
moment integrin el Patronat.
Actualment els representants de la UAB en el Patronat de la Fundació Empresa i Ciència són:
1
2

Ferran Sancho i Pifarré
Montserrat Farell Ferrer

3

Jordi Massó Carreras

4

Gloria González Anadón

5

Manel Sabés Xamaní

6

Lluis Tort i Bardolet

7

Buenaventura Guamis López

Atès que correspon ara una nova designació d’aquests patrons.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Designar patrons de la Fundació Empresa i Ciència, en substitució dels que causen baixa, les
persones següents:
-

.

Margarita Arboix Arzo, rectora
Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus
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Sara Moreno Colom, vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat
Francisco Javier Lafuente Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
Armand Sanchez Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència
Maria Valdés Gázquez, delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat
Jordi Massó Carreras, Professor del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació Empresa i Ciència.
Acord 88/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Atès que per acords núm. 2/2016 i PLE 2/2016 de dates 3 i 22 de febrer, el Consell de Govern i el Consell
Social de la UAB van aprovar la constitució per part de la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació
amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ amb el fi constituir-se en instrument
d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un
coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents
econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat.
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es va atorgar la carta fundacional davant el notari de Cerdanyola, Sr.
Teodoro López-Cuesta, sota el núm. 315 del seu protocol, la qual va quedar inscrita en el Registre de
fundacions el següent dia 1 d’abril de 2016.
Atès que aquest equip de govern considera que aquesta fundació ha de centrar-se únicament en desenvolupar
l’activitat alumni deixant l’activitat pròpia dels ‘Amics UAB’ a l’Associació d’Amics de la UAB existent, es proposa
la modificació d’enfocament de la fundació, la qual cosa comportarà un canvi en els estatuts actualment
vigents, en els termes que s’indiquen als annexos 1 i 2.
Vist l’article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya és competència del Consell
Social l’aprovació de la modificació d’una Fundació que promogui i/ò desenvolupi les finalitats de la Universitat
a proposta del Consell de Govern i l’article 64.t) dels estatuts de la Universitat.
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat i
del Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Proposar al Consell Social la modificació dels estatuts de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB
que passarà a denominar-se FUNDACIÓ ALUMNI UAB en els termes que s’indiquen a l’annex. [Document]
Segon.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 89/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es va crear com una entitat consorciada entre el
Consell Comarcal del Solsonés i la Universitat de Lleida i, posteriorment, es van incorporar la Diputació de
Lleida, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya per promoure la
modernització i la competitivitat del sector forestal, el desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi
natural a través de la realització d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia en els àmbits
mediambientals i del desenvolupament rural.
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 67/2015, de 16 de juliol, i de la Comissió Econòmica del
Consell Social núm. 72/2015, de 19 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci
per part de la UAB com a ens consorciat.
Atès que la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, en virtut de la qual es va aprovar la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu al
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règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control
de l'esmentada adscripció.
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei.
Atès que els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa estableixen el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.
Atès que en sessió de 15 de setembre de 2016 la Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va aprovar
inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
en els termes del document 1.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat
i l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la
universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 15 de setembre
de 2016 que va aprovar inicialment la versió quarta de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya en els termes del document annex. [Document]
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Acord 90/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Al llarg de l'any 2016 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i
aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses
a AQU Catalunya per a la seva certificació.
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell
Social.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de docència del professorat de la UAB.
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D’acord amb la Resolució ECO/3011/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2015, per a
l'assignació de les retribucions addicionals.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i de Programació
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat funcionari i contractat (trams de docència) en els termes que es recullen en els annexos.
[Document]
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta d’Organització que facin el seguiment
de l'acompliment d'aquest acord.

Acord 91/2016, de 8 de novembre, del Consell de Govern
Al llarg de l'any 2016 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i
aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses
a AQU Catalunya per a la seva certificació.
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell
Social.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de gestió del professorat de la UAB.
D’acord amb la Resolució ECO/3011/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2015, per a
l'assignació de les retribucions addicionals.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i de Programació
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat funcionari i contractat (trams de gestió) en els termes que es recullen en els annexos. [Document]
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta d’Organització que facin el seguiment
de l'acompliment d'aquest acord.
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I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 071/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
ACORDS
Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 11 d'octubre de 2016.
Acord 072/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que
fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Directora de l’Escola de Postgrau i de la
formació contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster propi, per al curs 2016-2017.
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 073/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
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Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols
propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la
formació contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
Màster en Química Fina i Polímers
Màster en Gestió Esportiva (versió presencial i on-line)
Màster en Sport Management (versió on-line)
Diploma de postgrau en Comunicació de la Responsabilitat Social
Diploma de postgrau en Direcció i Gestió de Retail Màrqueting
Diploma de postgrau en Processament Big Data per a Ciències de la Vida
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la formació contínua l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 074/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències
sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes
aprovades.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la
formació contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització: [Document]
-

Lectures de Teoria Política Feminista

SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la formació contínua el seguiment de l’acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 075/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’establir els criteris de programació
dels estudis de la UAB per al curs 2017-2018.
Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del curs 2017-2018 en el marc de la política de
programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES, aprovada per acord del Consell de Govern
de 21 d’abril de 2010.
Vist l'article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris de programació dels estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs
2017-2018. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 076/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat de creació de títols de Màsters
Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que
fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari .
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 077/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòries de màster universitari presentades pels centre corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits
per a la seva aprovació.
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Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció
del títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials
i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva
l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria dels màsters universitaris que s’annexen,
condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
•
Enginyeria Industrial
•
Fisioteràpia Aplicada a l’Esport i a l’Activitat Física
•
Fisioteràpia Traumatològica
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 078/2016, de 15 de novembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de modificació de l'assignatura Spanish History of
the 20th century a Spanish History and Politics: 1936 to the present del Programa Study Abroad - Preestablished programme.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta de cursos del Programa Pre-established Study Abroad. Vist el
Programa Study Abroad de la UAB, aprovat per acord de la Subcomissió de Grau de 24 d’abril de 2007, amb
l’objectiu de fomentar la internacionalització d’aquesta Universitat.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Grau de 26 de juliol de 2011 pel qual es modifica el procediment
d’aprovació dels cursos del Programa Study Abroad abans esmentat, de manera que la Comissió competent en
matèria acadèmica és l’òrgan competent per l’aprovació d’aquests cursos.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar l’assignatura Spanish History of the 20th century a Spanish History and Politics: 1936 to the
present del Programa Study Abroad - Pre-established programme, la qual es transforma en l’assignatura
Spanish History & Politics: 1936 to the Present.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
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I.4.2. Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat
[tornar a l’índex]
Acord 003/2016, de 14 de novembre de 2016 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 14 d'octubre de 2016

Acord 004/2016, de 14 de novembre de 2016, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat.
Atesa l’actualització de la nomenclatura en funció dels canvis estructurals que s’han produït a les unitats de
gestió d’aquesta convocatòria,
Atesa l’avaluació dels diferents agents implicats en el seguiment i gestió d’aquests ajuts (vicerectorat, equip
tècnic i de gestió i estudiants),
Atesa les propostes dels estudiants membres de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat,
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel
què fa les competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la
Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, ha adoptat els següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la modificació les Bases reguladores d’ajuts de suport a la participació de l’alumnat de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Segon. Aprovar la convocatòria d’ajuts de suport a la participació de l’alumnat de la Universitat Autònoma de
Barcelona per l’any 2017.
Tercer. Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, l’execució i seguiment d’aquest acord.
Quart. Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 005/2016, de 14 de novembre de 2016 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat.
La Universitat Autònoma de Barcelona inclou, entre els seus objectius, facilitar el desenvolupament professional
dels estudiants i titulats segons els estudis cursats. Per assolir aquest objectiu, es proposa transformar l’actual
estructura orientada a fomentar l’ocupabilitat de l’alumnat, Oficina de Treball Campus, en el Servei
d’Ocupabilitat de la UAB, d’acord amb el que estableix l’article 39 dels Estatuts de la UAB.
La creació d’aquest servei vol donar resposta a les necessitats derivades del context socioeconòmic, així com
els requeriments d’ordenació acadèmica.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel
què fa les competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 53 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 145

novembre/2016

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la
Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la transformació de l’actual Oficina de Treball Campus en el Servei
d’Ocupabilitat de la UAB i traslladar-ho a la consideració de la Comissió d’Economia i Organització, previ a la
seva elevació al Consell de Govern.
Segon. Informar favorablement del Reglament del Servei d’Ocupabilitat de la UAB i traslladar-ho a la
consideració de la Comissió d’Economia i Organització, previ a la seva elevació al Consell de Govern.
Tercer. Derogar la resolució de 28 d’abril de 2008 per la qual es transforma la Unitat de Treball Campus en
Oficina Treball Campus.
Quart. Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, l’execució i seguiment d’aquest acord.
Cinquè. Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’alumnat i ocupabilitat, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 039/2016, de 23 de novembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 27 d'octubre de 2016.
Acord 040/2016, de 23 de novembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2017 aprovats pel Consell de
Govern en data 8 de novembre de 2016.
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2017 han estat informats
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2016
i aprovats pel Ple del Consell Social en la sessió del dia 15 de novembre de 2015.
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern
i pel Consell Social.
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013 pel
que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar
les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector
Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents

d’Economia

i Campus, la

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2017.
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SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixin les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord
Acord 041/2016, de 23 de novembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents 2016 al pressupost 2017.
Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic.
Vist l'article 12 de les Bases d’execució del pressupost 2016, aprovat per Acord de Consell de Social de 18 de
desembre de 2015, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de
l’exercici corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat
utilitzats.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’ instruccions per al seguiment
i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB,
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció per a la incorporació de romanents 2016 al pressupost
2017.[Document]
SEGON.-

Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 042/2016, de 23 de novembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del PIU 2016.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades
l’exercici de 2016.

per a

Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l'article 10, apartat 4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de
2013, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització el qual estableix que li
correspon informar en relació a les propostes de programació plurianual que hauran de ser aprovades pel
Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de la proposta de programació del PIU 2016.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i Consell Social per a que exerceixin les seves competències.
TERCER Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 043/2016, de 23 de novembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i Campus d’elaborar un procediment de simplificació de la
tramitació dels expedients contractació administrativa que impliquin compromisos de despesa de caràcter
pluriennal per a la UAB.
Vist el que disposa l’article 89 lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel que
fa a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal.
Atès el que disposen els articles 109 i 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa
pluriennal.
Vist el que disposa l’article 10, 4 apartat a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions
del Consell de Govern de la UAB el qual estableix que li correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització
informar de les propostes de programació pluriennal i elevar-ho al Consell de Govern.
Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al
Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal.
Vist el que disposen els articles 13 apartat 2 i l’article 28, apartat 2, lletra d) del Reglament d’Organització i
Funcionament del Consell Social pel que fa a les competències del Consell Social en matèria d’aprovació de la
programació i despesa plurianual de la universitat.
Vista la Resolució de la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències del rector, en matèria de
contractació administrativa, en determinats òrgans de la universitat.
Atesa la voluntat de simplificar el procediment d’aprovació per part dels òrgans de govern de la UAB dels
expedients de contractació administrativa amb compromisos de despesa pluriennal per tal que es faciliti el
desenvolupament del procediment de contractació.
Atès que es considera necessari la concreció d’un límit econòmic per part del Consell de Social a partir del qual
la UAB pot procedir a formalitzar contractes administratius que impliquin compromisos de despesa pluriennal
per tal d’aconseguir la finalitat de simplificació del procediment d’aprovació de les mateixes.
Vist l'article 10.4.g) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar de les
propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a qualsevol altra
matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la
Comissió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector
Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents

d’Economia

i Campus, la

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement dels acords següents:
1er. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les
despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a 200.000€ perquè l’elevi
al Consell Social.
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2on. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal pel procediment
d’adjudicació procedent fins a un import màxim de 200.000€ i amb l’obligació d’informar semestralment al
Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs.
3er. Aplicar el procediment previst a l’acord segon a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin
un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu import.
4rt. No aplicar els acords anteriors als expedients de contractació administrativa pel procediment d’adjudicació
procedent que impliquin un compromís de despesa pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya.
5è. Els acords anteriors entraran en vigor a partir del de dia 1 de gener de 2017.
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixin les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord

Acord 044/2016, de 23 de novembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 8 de novembre de 2016.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de dates 17 de febrer, 7 de març, 4 de maig, 30 de
juny, 26 de setembre i 27 d’octubre de 2016 per les quals s’aproven les modificacions de crèdit en data 31 de
gener, 19 de febrer, 15 d’abril, 10 de juny, 31 d’agost de 2016 i 10 d’octubre respectivament.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2016 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a data 8 de novembre de 2016. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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I.4.4. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 015/2016, de 2 de novembre de 2016, Comissió d'Investigació
ACORD
Aprovar l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2016.
Acord 016/2016, de 30 de novembre de 2016 , Comissió d'Investigació
ACORDS
Aprovar l'acta de la darrera sessió de 2 de novembre de 2016
Acord 017/2016, de 30 de novembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la RESOLUCIÓ ECO/2040/2016, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la
convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar
personal investigador novell per a l'any 2017 (FI-DGR).
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 4 de juliol de 2016 (document 1).
Vist l’article 8.2 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vist el llistat prioritzats de candidats que eleva l’Àrea de Gestió de la recerca a aquesta Comissió i que es
lliurarà en el mateix acte de la comissió (document 2), (S’aporta, a títol il·lustratiu la llista provisional
prioritzada abans d’al·legacions).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2017.
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector de recerca i de transferència i elevar les actuacions a
aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
Acord 018/2016, de 30 de novembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de recerca i de transferència.
Atès que l’Equip de Govern ha considerat la oportunitat de mantenir la Convocatòria d’estades de curta durada
a l’estranger per a becaris de les convocatòries PIF UAB.
Vistes les bases de la convocatòria establertes al document 1.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació,
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2017 per a
becaris de les convocatòries PIF UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius
Acord 019/2016, de 30 de novembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència.
Atès que l’article 9.2 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció
aprovada per Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2016 (TRI) preveu l’existència i reconeixement
dels grups de recerca (consolidats o emergents) singulars com aquelles estructures mínimes de recerca que no
complint amb els requisits per a ser reconegudes com a com a Grup de recerca, però que pel seu àmbit de
coneixement és de rellevant importància per a la UAB el seu reconeixement com a Grup de recerca singular.
També es permet reconèixer com a tals les estructures integrades per dos o més investigadors o investigadores
pertanyents a un grup d’investigació aliè a la UAB.
Atès que l’article 11.3 del TRI permet el reconeixement com a grup de recerca singular a sol·licitud raonada de
l’investigador interessat.
Ateses les sol·licituds de reconeixements de grups presentades al vicerector de Recerca i de Transferència
(document 1).
Vist l'article 16.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon per delegació del Consell de
Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de grups de recerca de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a grups de recerca singulars de la UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 020/2016, de 30 de novembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència d’informar favorablement la proposta de
dissolució del Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental del Catalunya.
Atès que per acord 45/2010, de 7 de juliol, el Consell de Govern va aprovar la creació del Centre d'Estudis i de
Recerca "Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAiAC), i el seu Reglament (document
1), d’acord amb la memòria que es va presentar (document 2).
Atès que l’article 6 del Reglament del CAIAC estableix que el seu òrgan de govern col·legiat és el Consell de
Centre.
Atès que per acord del Consell del CAIAC de data 22 de setembre de 2016 es proposà la seva dissolució per
impossibilitat d’aconseguir els seus fins.
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Tot i que el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció aprovada per Acord
del Consell de Govern de 8 de novembre de 2016 (TRI) no regula la dissolució dels Centres d’Estudis i de
Recerca, el procediment de creació d’un CER requereix l’informe favorablement de la comissió d’investigació i
l’aprovació del Consell de Govern.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar la creació, modificació,
supressió de centres d’estudis i de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la dissolució del Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental del
Catalunya.
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius
Acord 021/2016, de 30 de novembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de recerca i de transferència de data 30 de novembre de 2016 on proposa la
modificació d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
document 1.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal
acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada
favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector
competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la
UAB en els CERS/Instituts.
SEGON.- Comunicar el presents acords al vicerector de recerca i de transferència i elevar les actuacions a
aquesta perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 046/2016, de 24 de novembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió del dia 26 d’octubre de 2016.
Acord 047/2016, de 24 de novembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, modificat per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de
2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 15 desembre
de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de Govern de 5 de juny
de 2013, per Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 i per l’Acord de Consell de Govern de 5 de
març de 2014.
Vist el capítol II de l’esmentat Reglament que regula els concursos per a proveir places de professorat dels
cossos docents universitaris i per a contractar personal acadèmic permanent i atesa la conveniència de
modificar puntualment la regulació continguda en aquest capítol pel que fa a la proposta de convocatòria, als
criteris d’adjudicació i a les proves del professorat permanent.
Vista la proposta de modificació dels articles 36, 43 i 44 del Reglament de Personal Acadèmic proposada pel
vicerector de Personal Acadèmic, de conformitat amb l’annex adjunt.
Vist l’article 4 del Reglament del Consell de Govern que correspon a la Comissió de Personal Acadèmic informar
les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions
normatives en matèria de personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Informar favorablement la modificació dels articles 36, 43 i 44 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB i
elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació, de conformitat amb l’annex adjunt.
Acord 048/2016, de 24 de novembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 70 de la Llei Orgànica d’Universitats preveu que les Universitats podran modificar la relació de llocs
de treball del seu professorat per ampliació de les places existents, per minoració o per canvi de denominació
de les places vacants, en la forma que indiquin els seus estatuts.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon
aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següetns
ACORDS
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Aprovar la transformació d’una plaça de titular d’universitat a agregat interí a la Unitat Docent Hospitalària
Germans Trias i Pujol.
Acord 049/2016, de 24 de novembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 62.2 de la Llei Orgànica d’Universitats que regula la promoció interna del personal dels cossos
docents universitaris i d’acord amb la disposició final segona del Real decret-llei 10/2015, d’11 de setembre.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada pel Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016
Vistes les previsions del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat per l’Acord de Consell de Govern de
26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de
15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de
Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 i per l’Acord de Consell
de Govern de 5 de març de 2014.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Aprovar la convocatòria de places de càtedra d’universitat de torn de promoció.

Acord 050/2016, de 24 de novembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos
docents.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada pel Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016
Vistes les previsions del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat per l’Acord de Consell de Govern de
26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de
15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de
Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 i per l’Acord de Consell
de Govern de 5 de març de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Aprovar la convocatòria de places de càtedra d’universitat de torn lliure.
Acord 051/2016, de 24 de novembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el
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desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el

Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que
regulen les modalitats de contracte de treball específic del personal investigador entre els que es troben els
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 5 de maig de 2016 per la qual s’aprova la
convocatòria i el calendari per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació i Investigador
Postdoctoral per al curs 2016-2017 i atès que és necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Aprovar els annexos de la convocatòria de concursos per a la contractació de nou Personal Investigador en
Formació per al curs 2016-2017.
Acord 052/2016, de 24 de novembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un
Departament o Institut propi o participat de la UAB.
Atès que diverses institucions han sol·licitat a la UAB que investigadors de les seves entitats puguin exercir
tasques de recerca a la UAB.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el reconeixement com a investigadors vinculats a la UAB als investigadors de la Fundació
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) als doctors Ramón Cuadrado del Burgo, Stephen Power,
Clément Hébert i Reza Zamani, amb destinació al Departament de Física de la UAB.
Segon.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a l’investigador Alejandro Paniagua de
la Fundació Jaume Bofill amb destinació al Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB.
Tercer.- Renovar els reconeixements com a investigadors vinculats als investigadors.
Quart.- Encarregar al vicerector de Recerca l’execució i el seguiment d’aquests acords.
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I.4.6. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 001/2016, de 28 de novembre de 2016 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística

ACORDS
Aprovar l'acta de la darrera sessió de la Comissió de Política Lingüística.
Acord 002/2016, de 28 de novembre de 2016 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vistes les propostes del vicerector de Relacions Internacionals de diferents convocatòries d’ajuts per a la
mobilitat.
Vist el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea
el programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió.
Vist que l’acció KA107 del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea finança les mobilitats de personal i
d’estudiants de la UAB a països associats que es facin els cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018 (fins el 31
de juliol de 2018).
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau, màster i doctorat de la UAB, durant el curs
2016-2017 amb l’aprovació de la convocatòria per a la mobilitat dels estudiants del Programa Erasmus+103
d’estudis de doctorat 2016-2017.
Vist que aquest programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la
Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts, i que la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) és una associació
d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya,
el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics,
històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència,
la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
Vistos als articles 19 i 20 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix
Consell de Govern de 13 de juliol i 15 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de
novembre de 2012, de 14 de març de 2013, i de 14 de juliol de 2016, que atorguen la competència fins ara
atribuïda a la Comissió d’Afers Acadèmics recollida a l’article 12.2 lletra b) a la Comissió de Relacions
Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria 2015, Erasmus+ KA107 2016 d’ajuts per mobilitat d’estudiants a països
associats, la convocatòria Erasmus+103 d’estudis de doctorat 2016-2017 i la Convocatòria programa DRAC
(Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any 2017. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
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Acord 003/2016, de 28 de novembre de 2016 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015 . Aquest Pla dóna continuïtat al Pla de llengües 2011-2015. El
Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals. Les actuacions per a l’any 2016 van ser
aprovades per la Comissió de Política Lingüística en la sessió del 16 de febrer del 2016 .
CONSIDERACIONS
Durant la sessió s’informarà del balanç del Pla de llengües 2011-2015 (annex 3) i de les actuacions dutes a
terme l’any 2016 .
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística de la UAB , ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Estar assabentats del balanç del Pla de llengües 2011-2015. [Document]
SEGON. Estar assabentats de l’estat de les actuacions del Pla de llengües desenvolupades l’any 2016 fins ara .
TERCER. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquests acords.
QUART. Comunicar aquests acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius

Acord 004/2016, de 28 de novembre de 2016 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Durant l’any 2016, la UAB ha publicat les convocatòries d’ajuts següents, l’aprovació de les quals ha correspost
a la Comissió de Política Lingüística:
1. Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes
2. Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès, dins el Programa de foment de la
docència en anglès
3. Convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès
4. Convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües per a estudiants que fan pràctiques curriculars a
l’estranger
5. Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en
l’educació
CONSIDERACIONS
A la sessió de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística del 28.11.16 es presentaran les
bases de les convocatòries d’ajuts per a l’any 2017 (documents annexos 1, 2, 3, 4 i 5), l’aprovació de les quals
correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts per a l’any 2017. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord, facultar-lo
per publicar aquestes bases i determinar el pressupost disponible per a aquesta convocatòria, d’acord amb la
disponibilitat pressupostària que estableixi la UAB.
TERCER. Comunicar aquest acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 005/2016, de 28 de novembre de 2016 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions
anuals. Entre les actuacions aprovades per al 2016 hi ha l’actuació 23: publicar una convocatòria d’ajuts per a
l’organització de jornades i congressos sobre la gestió del multilingüisme en l’educació.
CONSIDERACIONS
Durant la sessió s’informarà sobre les sol·licituds rebudes per a la convocatòria i es presentarà una proposta de
resolució .
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria d’acord amb la proposta de resolució.[Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
TERCER. Comunicar aquest acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

I.5. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 31/2016, de 4 de novembre de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la
publicació de la proclamació dels resultats provisionals de les eleccions de representants al Claustre de la UAB
2016.
Acord 32/2016, de 10 de novembre de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la
publicació de la proclamació dels resultats definitius de les eleccions de representants al Claustre de la UAB
2016 [Document].
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Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 1/2016 del gerent, pel reconeixement d’una jornada de permís per a la participació del Personal
d’Administració i Serveis a la Festa Major [Document]
Instrucció 2/2016 del vicerector d’Economia i de Campus, per a la incorporació de romanents de crèdit
de l’exercici 2016 al pressupost de la UAB 2017 [Document]
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III. Convenis
institucionals
III.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Convenio Marco de 26 de marzo de 2014, entre las Universidades españolas asociadas a la CRUE para el
desarrollo de contenidos audiovisuales y proyectos multimedia compartidos.
Acuerdo de Membresía de 27 de septiembre de 2016 entre la UAB y la Red Internacional de Educación
para el Trabajo (RIET) - Buenos Aires (Argentina).

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 9 de novembre de 2015 de col·laboració docent (A. Pujol Masana) entre la UAB i la Clínica Eugin
- Curs acadèmic 2015-2016.
Convenio específico de 26 de marzo de 2014, entre Universidades españolas asociadas a la CRUE para la
coproducción del Proyecto “La Universidad Responde II”.
Addenda de 24 de desembre de 2014 entre la UAB i la FUAB de pròrroga al conveni pel qual la UAB prestarà
a la FUAB serveis d'assessorament i suport tècnic per a la creació d'una estructura organitzativa que permeti
articular i harmonitzar la gestió acadèmica de l'oferta formativa oferida en el marc de la FUAB i les seves
Escoles Adscrites.
Consortium Agreement of 16th of April of 2015 between UAB, Università Ca’ Foscari Venezia and
Université Paul-Valéry Montpellier - Joint Master Degree. Crossing the Mediterranean: towards Investment and
Integration (MIM).
Addenda primera, de 30 de juny de 2015, al conveni per a la realització del Màster Universitari en
Criminologia i Execució Penal entre la UPF, la UAB, la UdG i la UOC.
Conveni de 19 de juny de 2016, de col·laboració docent, entre la UAB i l'Hospital del Mar-Parc de Recerca
(M. Salido) - Curs acadèmic 2015-2016.
Conveni, de 29 de juliol de 2016, regulador del Campus Universitari-UAB - Unitat Docent de Medicina.
Conveni de 12 de setembre de 2016 per a la vinculació del PDI de la UAB al Centre Interuniversitari
Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath).
Segona Addenda, de 27 de setembre de 2016, al conveni per a la incorporació a jornada parcial del
professorat destinat en centres educatius del Departament d'Ensenyament a la UAB – Curs acadèmic 20162017.
Conveni d’1 d’octubre de 2016 que regula les condicions per al desenvolupament de les pràctiques
acadèmiques externes dels alumnes de la Facultat de Veterinària a Granja l'Heura, per el curs 2016-2017.
Acord, de 3 d’octubre de 2016, de col·laboració per a l'organització de la 22a edició del MINIPUT (mostra de
televisió de qualitat), a Barcelona (26 de novembre de 2016).
Addenda, d’11 d’octubre de 2016, al conveni per a la realització del Setè Concurs Planter de Sondeigs i
Experiments.
Conveni de 3 de novembre de 2016 entre la Fundació Privada Abertis (Fundació Abertis) i l’ICTA-UAB per a
la creació del “Campus UAB del Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies”.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Grups de recerca de la UAB i grups de recerca de qualitat
[tornar a l’índex]

Reconeixement com a grups de recerca singulars, segons acord 19/2017, de 30 de novembre, de la
Comissió d’Investigació:
Laboratori de Referència d'Enzimiologia Clínica
Immunologia Molecular i resposta antitumoral
Recerca clínica i experimental en traumatologia i ortopedia veterinaries
Educació per una veu eficient i sana (EVES)
Grup Interdisciplinar per a la Prevenció i l'estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials
Processos de governabilitat en les actuals societats post-fordistes
Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable
Contacte de poblacions i estrangeria al món grec antic
Grup de recerca d'estudis micenics
Estudis de Seguretat Marítima Internacional
Microbiologia Aplicada i Medi Ambiental
Computació Encastada en Plataformes i sistemes HW/SW
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Nomenaments
i cessaments

V.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

V.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 6 d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Dan Rodríguez García
coordinador del Màster en Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres.

V.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta
cessa com a coordinador d’Estudis de la Llicenciatura/Grau en Medicina de la Facultat de Medicina.

V.2. Departaments
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 6 d’octubre de 2016, per la qual nomena la senyora Anna Maria Bassols Teixidó
coordinadora del Programa de Doctorat de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina del Departament de
Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució de la rectora, de 17 d’octubre de 2016, per la qual nomena la senyora Ingrid Agud Morell
secretària del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2016, per la qual nomena la senyora Conxita Piñol Pérez
coordinadora de Docència de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i
d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2016, per la qual nomena el senyor Gary Junkin
coordinador del Doctorat del Departament de Telecomunicacions i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2016, per la qual nomena el senyor Pere Ysàs Solanes
coordinador del Programa de Doctorat en Història Contemporània, Política i Social del Departament d’Història
Moderna i Contemporània.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual nomena el senyor Antoni Morell Pérez
coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació del Departament de
Telecomunicacions i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual nomena la senyora Mercè Junyent Pubill
coordinadora de l’Àmbit de Didàctica de les Matemàtiques i de l’Àmbit de Didàctica de les Ciències del Doctorat
en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual nomena el senyor Joan Torregrosa Arús
coordinador d’Informàtica i Plana Web del Departament de Matemàtiques.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual nomena el senyor Armengol Gasull
Embid coordinador de Relacions amb l’Ensenyament Secundari del Departament de Matemàtiques.
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Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual nomena el senyor Luca Gambetti
coordinador de Doctorat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Rosa Camps
Camprubí coordinadora d’Empreses del Departament de Matemàtiques.

V.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 6 d’octubre de 2016, per la qual el senyor Hugo Valenzuela Garcia cessa com a
coordinador del Màster Oficial Interuniversitari d’Antropologia Social i Cultural del Departament d’Antropologia
Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2016, per la qual el senyor José Luis Martín Ramos cessa
com a coordinador de Doctorat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2016, per la qual el senyor Antoni Morell Pérez cessa com
a coordinador de Doctorat del Departament de Telecomunicacions i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2016, per la qual el senyor Xavier Vilà Carnicero cessa com
a coordinador de Docència de la Unitat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual la senyora Edelmira Rosa Badillo Jiménez
cessa com a coordinadora de l’Àmbit de Didàctica de les Matemàtiques i de l’Àmbit de Didàctica de les Ciències
del Doctorat d’Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual el senyor Ferran Cedó Giné cessa com a
coordinador d’Informàtica del Departament de Matemàtiques.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual el senyor José González Llorente cessa
com a coordinador de Relacions amb l’Ensenyament Secundari del Departament de Matemàtiques.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual la senyora Susanna Esteban Tavera
cessa com a coordinadora de Doctorat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2016, per la qual la senyora Maria Rosa Camps Camprubí
cessa com a coordinadora de Plana Web i Empreses del Departament de Matemàtiques.

V.3. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2016, per la qual designa el senyor Carles Sánchez Lancis patró
de la Fundació Autònoma Solidària.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2016, per la qual nomena la senyora Sara Moreno Colom,
vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’entitat EGERA
Consortium Board, en substitució de la senyora Pilar Dellunde Clavé.

V.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 7 de novembre de 2016, per la qual el senyor Amadeu Gavaldà Monedero
cessa com a patró de la Fundació Alumni i Amics de la UAB.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2016, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a
places de cossos docents universitaris de torn lliure (convocatòria núm. 2016/D/FC/CD/3) (BOE núm. 300, 13
de desembre de 2016), segons es detalla:
Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00370
CU/16/13
Filologia Espanyola
Literatura Espanyola
Literatura Espanyola Medieval
Edició i Ecdòtica de textos de la
Literatura Espanyola

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00364
CU/16/14
Filologia Espanyola
Llengua Espanyola
Morfologia de l’Espanyol
Lexicografia de l’Espanyol

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00667
CU/16/15
Sanitat i Anatomia Animals
Sanitat Animal
Microbiologia
Micologia

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:

1
ATU00536
CU/16/16
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret del Treball i de la Seguretat Social I
i II
Seguretat Social

Perfil investigador:

.

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU004217
CU/16/17
Geografia
Geografia Humana
Geografia Econòmica
Geografia Econòmica

Número de places:
Identificador de la plaça:

1
ATU00693
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Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

CU/16/18
Ciència Animal i dels Aliments
Tecnologia dels Aliments
Química dels Aliments
Aplicació d’altes pressions en la
producció de productes làctics i liquats
vegetals

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00943
CU/16/19
Empresa
Organització d’Empreses
Economia de l’Empresa I i II
Propietat, govern i gestió de les
organitzacions

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00328
CU/16/20
Història Moderna i Contemporània
Història Contemporània
Història Contemporània
Història Contemporània d’Espanya.
L’Època Liberal

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

1
ATU00647
CU/16/21
Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia
Fisiologia
Estructura i funció del Sistema Nerviós
(Grau Veterinària)
Sistema Nerviós Entèric i mecanismes
marcapassos

Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00140
CU/16/22
Economia Aplicada
Economia Aplicada
Economia Pública
Economia de la pobresa i de la
desigualtat

Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2016, per la qual es convoca concurs d’accés a places de
cossos docents universitaris (BOE núm. 302, 15 de desembre de 2016), segons es detalla:

.

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00947
CU/16/02
Empresa
Organització d’Empreses
Economia de l’Empresa I i II
Gestió, innovació i disseny
organitzacions

Número de places:
Identificador de la plaça:

1
ATU00925
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Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

CU/16/03
Empresa
Comercialització i Investigació de Mercats
Màrqueting I i II
Comportament del consumidor de l’art,
cultura i oci

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00696
CU/16/04
Ciència Animal i dels Aliments
Tecnologia d’Aliments
Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments
Aplicació d’altes pressions en llet i
productes làctics

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:

1
ATU00713
CU/16/05
Medicina i Cirurgia Animal
Medicina i Cirurgia Animal
Reproducció Animal, Medicina i Cirurgia
d’Animals de Proveïment
Espermatologia dels mamífers domèstics

Perfil investigador:
Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
ATU00705
CU/16/06
Medicina i Cirurgia Animal
Medicina i Cirurgia Animal
Reproducció Animal
Producció
in
vitro
d’embrions
mamífers domèstics

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:

1
ATU00057
CU/16/07
Química
Química Orgànica
Estructura i Reactivitat dels Compostos
Orgànics
Compostos organofluorats per aplicació
en fàrmacs i en materials funcionals

Perfil investigador:

Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

.
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1
ATU00022
CU/16/08
Matemàtiques
Matemàtica Aplicada
Equacions diferencials i modelització I i II
Teoria
qualitativa
d’equacions
diferencials.
Dinàmica
d’aplicacions
biracionals
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VI.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2016, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la
provisió d’una plaça de professorat lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra
Húnter, segons es detalla tot seguit (DOGC núm. 7246, 14 de novembre de 2016):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-203
1
Ajudant doctor/lector
Pedagogia Sistemàtica i Social
Teoria de l’Educació
Ingrid Agud Morell

VI.2. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de
novembre de 2016, per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació temporal d’un/a director/a
tècnic/a amb destinació al Servei de Microscòpia de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
9 de novembre de 2016, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la
plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola
d’Enginyeria.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 14
de novembre de 2016, per la qual es modifica la convocatòria de 2 de novembre de 2016 per la contractació
temporal d’un/a director/a tècnica/a amb destinació al Servei de Microscòpia de l’Administració de Centre de
Ciències i Biociències, en el sentit d’ampliar el termini de presentació de les instàncies per participar-hi fins el
dia 28 de novembre de 2016.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 16
de novembre de 2016, per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament un tècnic/a
gestor/a d’orientació laboral amb destinació a l’Oficina de Treball Campus.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28
de novembre de 2016, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de cap de
Biblioteca amb destinació a la Biblioteca Universitària de Sabadell de l’Administració de Serveis del Campus de
Sabadell.

VI.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora,
d’1 de novembre de 2016, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Ramon Queralt Canora.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
2 de novembre de 2016, per la qual es resol l’anunci de provisió extraordinària, mitjançant comissió de
serveis, de la plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació a la Secretaria de Direcció, Administració i
Punt d’Informació de l’Escola de Postgrau, a favor de la senyora María José Navarro Moreno.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
2 de novembre de 2016, per la qual adscriu a la senyora Marta Estella Clota com a sotsdirectora del Servei
de Llengües i deixa sense efectes l’encàrrec de funcions com a directora del Servei de Llengües.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
3 de novembre de 2016, per la qual es deixa sense efectes la resolució de comissió de serveis de la senyora
Maria Dolores Caballero Romero, de 25 de març de 2015.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
7 de novembre de 2016, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Àngels Guimerà Guinot a
l’Administració de Centre de Lletres-Psicologia, amb dependència orgànica de l’esmentada administració i
dependència funcional de l’Oficina de Qualitat Docent.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
8 de novembre de 2016, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Carolina Segura Tarragona,
per a ocupar un lloc d’administratiu a l‘Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
8 de novembre de 2016, per la qual es resol l’anunci de provisió extraordinària, mitjanant comissió de
serveis, de la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea
de Relacions Internacionals, a favor de la senyora Elena Jiménez Navau.
Resolució del gerent, per autorització de la rectora, de 9 de novembre de 2016, per la qual es resol la
convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de la plaça d’administrador/a de Centre de
l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, atorgada a la senyora Esther Ponsà
Sánchez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora,
d’11 de novembre de 2016, per la qual es resol l’anunci de provisió extraordinària, mitjançant comissió de
serveis, de la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació al Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal (Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació), a
favor del senyor David Molón Brígido.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
14 de novembre de 2106, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora María José Navarro
Moreno, per ocupar la plaça F01969, amb destinació a la Secretaria de Direcció, Administració i Punt
d’Informació de l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
14 de novembre de 2016, per la qual s’autoritza la senyora Antonia Sierra Hernández a prestar serveis
parcialment en la modalitat de teletreball.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
15 de novembre de 2016, per la qual es concedeix al senyor David Pérez Almansa la situació d’excedència
voluntària, per un període mínim de quatre mesos i màxim de 15 anys.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
16 de novembre de 2016, per la qual concedeix a la senyora Esther Ponsà Sánchez l’excedència voluntària
per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
16 de novembre de 2016, per la qual adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Elena Jiménez Navau,
amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat, de l’Àrea de Relacions Internacionals.
Resolució del gerent, per autorització de la rectora, de 17 de novembre de 2016, per la qual s’adscriu,
amb caràcter definitiu, la senyora Esther Ponsà Sánchez, com a administradora de Centre de Dret i de Ciències
Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
21 de novembre de 2016, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, de trasllat i/o promoció,
per a la provisió de la plaça de secretari/ària de direcció amb destinació a la Direcció de l’Escola d’Enginyeria –
Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria, a favor de la senyora Encarnación Rivallo Murillo.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 29 de novembre de 2016, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Dolores Cruz
Jiménez al servei actiu de l’escala administrativa, adscrivint-la, provisionalment, a l’Àrea d’Economia i Finances.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
29 de novembre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Laura Vea Rodríguez, adscrivint-la amb
caràcter provisional amb destinació al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia –
Administració de Medicina.

Secretaria General
Edifici A – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 1336 – Fax: 93 581 2000

sec.general@uab.cat
www.uab.cat

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 77 -

https://seuelectronica.uab.cat

