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I. Disposicions generals i acords d’òrgans col·legiats d’àmbit
general
I.1. Consell Social
[tornar a l’índex]
Acord 61/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títols de màsters universitaris 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.
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.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 86/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 12 de novembre en relació a la creació de títols de
màster universitari.
Vist l’acord CA 30/2015 pres per la Comissió Acadèmica de 18 de novembre de 2015, que estableix: Informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació dels títols de
màster universitari següents: a) Zoonosi i Una Sola Salut (One Health), d’acord amb el que consta en el
document CA 43/11-2015. b) Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia, d’acord amb el que consta en
el document CA 44/11-2015. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació
corresponents i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes
que siguin oportuns. 3) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el
seguiment del punt primer del present acord. 4)Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació
Acadèmica, 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 creació dels títols de màster universitari següents:
a) Zoonosi i Una Sola Salut (One Health), d’acord amb el que consta en el document PLE 81/11-2015.
b) Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia, d’acord amb el que consta en el document PLE
82/11-2015.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer
del present acord.
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 62/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màsters propis, diplomes de postgrau i veterinari
resident que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent
que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació i modificació 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.
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 87/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 12 de novembre de 2015, en relació a la proposta de
creació i modificació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propisi veterinari resident.
Vist l’acord CA 31/2015, pres per la Comissió Acadèmica reunida el 18 de novembre que estableix:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau i veterinaris residents següents:
a) Diplomatura de Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva, d’acord amb el que consta en
el document CA 45/11-2015.
b) Diplomatura de Postgrau en Cos, Veu i Comunicació, d’acord amb el que consta en el document CA
46/11-2015.
c) Diplomatura de Postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions , d’acord
amb el que consta en el document CA 47/11-2015.
d) Veterinari Resident en Salut i Producció Porcina, d’acord amb el que consta en el document CA 48/112015.
2) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i veterinaris residents següents:
a)
Màster en Periodisme de Viatges, que passa a denominar-se Màster en Periodisme de
Viatges/Master’s Degree in Travel Journalism.
b) Veterinari Resident en Neurologia i Neurocirurgia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Neurologia.
c) Veterinari Resident en Cirurgia d’Animals Grossos, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Cirurgia d’Equins.
d)
Veterinari Resident en Etologia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Medicina del
Comportament.
e)
Veterinari Resident en Medicina Interna d’Animals de Companyia, que passa a denominar-se
Veterinari Resident en Medicina Interna de Petits Animals.
f)
Veterinari Resident en Patologia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Patologia.
g)
Veterinari Resident en Anestèsia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Anestèsia.
h) Veterinari Resident en Nutrició de Petits Animals, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Nutrició.
i)
Veterinari Resident en Reproducció Animal, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Reproducció.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’acorda:
1) Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau i veterinaris residents següents:
a) Diplomatura de Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva, d’acord amb el que consta en el
document PLE 83/11-2015.
b) Diplomatura de Postgrau en Cos, Veu i Comunicació, d’acord amb el que consta en el document PLE
84/11-2015.
c) Diplomatura de Postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions, d’acord amb
el que consta en el document PLE 85/11-2015.
d) Veterinari Resident en Salut i Producció Porcina, d’acord amb el que consta en el document PLE 86/112015.
2) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i veterinaris residents següents:
a)
Màster en Periodisme de Viatges, que passa a denominar-se Màster en Periodisme de
Viatges/Master’s Degree in Travel Journalism.
b)
Veterinari Resident en Neurologia i Neurocirurgia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Neurologia.
c)
Veterinari Resident en Cirurgia d’Animals Grossos, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Cirurgia d’Equins.
d)
Veterinari Resident en Etologia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Medicina del
Comportament.
e)
Veterinari Resident en Medicina Interna d’Animals de Companyia, que passa a denominar-se
Veterinari Resident en Medicina Interna de Petits Animals.
f)
Veterinari Resident en Patologia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Patologia.
g)
Veterinari Resident en Anestèsia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Anestèsia.
h)
Veterinari Resident en Nutrició de Petits Animals, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Nutrició.
i)
Veterinari Resident en Reproducció Animal, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Reproducció.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 63/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta de creació de títol de doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011 presentada pels
òrgans competents.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així
com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 88/2015 pres en la reunió del Consell de Govern de 12 de novembre de 2015 en relació a la
proposta de creació d’un títol de doctorat.
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Vist l’acord CA 32/2015 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de novembre, en virtut del
qual s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: Informar favorablement al Ple del
Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació del títol de doctorat “Comunicació
Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques”, d’acord amb el que consta en el document CA 49/11-2015. 2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar la
vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord a la
vicegerent d’Ordenació Acadèmica, 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 creació del títol de doctorat “Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques”, d’acord
amb el que consta en el document PLE 87/11-2015.
2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns.
3)

Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquest acord.

4)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 64/2015, de 25 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 l’acord 85/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de novembre de 2015, en virtut del qual
s’aprova el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2016” i les mesures pressupostàries que
l’integren i elevar la proposta al Consell Social.
Vist l'acord CE 75/2015 pres per la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el document “Criteris
bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2016” i les mesures pressupostàries que l’integren, d’acord amb el que
consta en el document CE 82/11-2015; 2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de
pressupost de la UAB per 2016, d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar a la
vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB el present acord.
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 2016” i les mesures pressupostàries
que l’integren, d’acord amb el que consta en el document PLE 88/11-2015.
2)
Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2016, d’acord
amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social.
3)

Comunicar a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB el present acord.

Acord 65/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
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Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, 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 2015.
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 76/2015 pres per la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix l’acord següent: 1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de
l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 83/11-2015; 2) Presentar al Ple del Consell Social
la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 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 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 89/11-2015.
Acord 66/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89.f 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. apartat f, del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
per un import límit de 35 milions d’euros.
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 6 d’octubre de 2015 acorda autoritzar a la
UAB a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.000.000 euros, atès que la
UAB necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 1.000.000 euros, per fer front
a les necessitats de tresoreria.
Vist l’informe tècnic de data 16 d’octubre de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document PLE 90/11-2015), en el que es
fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 6
d’octubre de 2015.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 15 d’octubre de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència (document PLE 90/11-2015) es fa constar que la
tramitació de la pòlissa de crèdit ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels
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expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers
(document PLE 90/11-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 16 d’octubre
de 2015.
Vist l'acord CE 77/2015 pres per la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar la operació
d’endeutament i les seves condicions financeres amb Caixa d’Enginyers d’import 1 milió d’euros, d’acord amb
el que consta en el document CE 84/11-2015; 2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit
d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda :
1)
Ratificar la operació d’endeutament i les seves condicions financeres amb Caixa d’Enginyers d’import 1
milió d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 90/11-2015.
2)

Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.

Acord 67/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
En data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de
29 d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en
el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema
integrat de gestió acadèmica SIGMA.
En data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu Fabra, la
Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Universidad de
Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA.
Atès que el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE té previst convocar Assemblea de
Socis per tractar, entre d’altres, la incorporació a l’Associació de la Universitat de Burgos mitjançant l’ampliació
del capital social de l’AIE en la xifra de 18.782 euros, deixant-lo en 1.840.600,31 euros, mitjançant la creació i
emissió d’una nova participació social, acumulable i indivisible, de valor nominal 18.782 euros la qual serà
íntegrament subscrita i desemborsada per la Universitat de Burgos en els termes del punt 5è del document PLE
91/11-2015.
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.t dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 95/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de novembre de 2015, en virtut del qual
s’aprova donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària, AIE, i elevar la
proposta al Consell Social.
Vist l'acord CE 81/2015 pres per la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Donar conformitat a la proposta
d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE per incorporar a la Universitat de Burgos, en els
termes establerts al punt 5è del document CE 88/11-2015; 2) Encarregar la vicerectora d’Economia i
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Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent
d’Economia, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Vista la documentació justificativa de la proposta i que aquesta es presenta a instàncies de la vicerectora
d’Economia i Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda :
1) Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE per incorporar a
la Universitat de Burgos, en els termes establerts al punt 5è del document PLE 91/11-2015.
2)

Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord.

3)
Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Economia, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.
Acord 68/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la intenció del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona
de fer una donació de part del seu fons bibliogràfic i documental el qual està integrat per llibres de literatura
romànica medieval i renaixentista italiana, Segle d’or espanyol i altres camps, arribant a la poesia i novel·la
contemporània, amb molts altres exemplars dedicats pels autors, incloent una mostra de les principals edicions
del Quixot, títols de revistes i separates, la qual abasta uns 32.000 volums, més separates (2.500) i entregues
de revistes (Document PLE 92/11-2015).
Atès que el Servei de biblioteques ha valorat el fons objecte de donació en 1.335.176 euros (Document PLE
93/11-2015).
Vist l’article 12.3 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.
Vistos els articles 89, apartat k, i 156 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204, 205 i 207 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2, apartat h, del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 98/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de novembre de 2015, en virtut del qual
s’aprova l’acceptació de l’oferiment de donar a la UAB un fons documental valorat en 1.335,176 euros, i elevar
la proposta al Consell Social.
Vist l'acord CE 74/2015 pres per la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar l’acceptació de l’oferiment
del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, de donar a la
Universitat Autònoma de Barcelona el fons documental succintament identificat al document CE 80/11-2015 el
qual es valora en 1.335.176 euros (Document CE 81/11-2015) el qual s’afecta al servei públic del qual la
Universitat Autònoma és titular i s’adscriu al Servei de Biblioteques, designant al rector per a la formalització
del negoci jurídic adient per la seva acceptació; 2) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el
seguiment de d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord al director del Servei de Biblioteques, 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 l’acceptació de l’oferiment del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la Universitat
Autònoma de Barcelona, de donar a la Universitat Autònoma de Barcelona el fons documental succintament
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identificat al document PLE 92/11-2015 el qual es valora en 1.335.176 euros (Document PLE 93/11-2015) el
qual s’afecta al servei públic del qual la Universitat Autònoma és titular i s’adscriu al Servei de Biblioteques,
designant al rector per a la formalització del negoci jurídic adient per la seva acceptació.
2)

Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord al director del Servei de Biblioteques, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 69/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud de FORMAT EN
FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. pel que fa a l’autorització d’ús d’espais ubicats al Servei d’Activitat Física de la
UAB.
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. és una empresa privada que gestiona mòduls
d'ensenyament en activitats de caràcter esportiu, en grau superior i grau mitjà, que té necessitats d’espais
condicionats per poder desenvolupar la seva activitat social.
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. està interessada en disposar l’ús dels següents espais
ubicats als SAF:
- Espais no esportius:
·
Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius.
·
Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents
audiovisuals.
·
Aula en què s'impartiran les sessions teòriques.
·
Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable.
·
Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes
com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable.
·
Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material
dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives.
- Espais esportius:
·
Una sala esportiva polivalent.
·
Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes.
·
Pista o camp poliesportiva de 44mx22m.
·
Piscina de 25m.
·
Taller de reparació bicicletes.
Sota les següents condicions:
Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs).
Termini: Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018.
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia.
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar les
instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat al document PLE 94/11-2015, respectant els usos i
necessitats de la UAB.
Atès que en data 27 de juliol de 2015 la UAB i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. van formalitzar el
corresponent conveni d’autorització d’ús d’espais els efectes dels quals es supeditaren als acords dels òrgans
competents per part la UAB (Document PLE 95/11/2015).
Vist l’article 92 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.
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Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l’article 89 apartat 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 75/2015 pres pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2015, en virtut del qual s’acorda
confirmar el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. i autoritzar l’ús dels espais ubicats al Servei d’Activitats Físiques
de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L., i elevar la proposta
d’acord al Consell Social.
Vist l’acord CE 67/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 8 d’octubre de 2015, en
virtut del qual s’acorda:
Proposar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent, condicionada a la justificació que el preu de
14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs) establert en les condicions del punt primer de l’acord, és suficient
per cobrir els costos derivats de l’ús dels espais més el percentatge corresponent als costos estructurals:
1) Confirmar el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. i autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al
Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL,
S.L.:
Espais no esportius:
·
Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius.
·
Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents
audiovisuals.
·
Aula en què s'impartiran les sessions teòriques.
·
Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable.
·
Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes
com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable.
·
Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material
dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives.
·
·
·
·
·

Espais esportius:
Una sala esportiva polivalent.
Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes.
Pista o camp poliesportiva de 44mx22m.
Piscina de 25m.
Taller de reparació bicicletes.
Sota les següents condicions:

Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs).
Termini:Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018.
Destinació:Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia.
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar les
instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat al document CE 70/10-2015, respectant els usos i
necessitats de la UAB.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 10 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 134

novembre / 2015

2) Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest
acord.
3) Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.
Vist que aquest punt es tracta directament en el Ple del Consell Social en el marc de l’article 22.1 del reglament
d’organització i funcionament del Consell Social, atès que la informació justificativa requerida està disponible
per al Ple de 25 de novembre i amb data posterior a la convocatòria de la Comissió Econòmica de novembre de
2015.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1)
Confirmar el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. i autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al
Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL,
S.L.:
-

Espais no esportius:

·
Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius.
·
Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents
audiovisuals.
·
Aula en què s'impartiran les sessions teòriques.
·
Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable.
·
Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes
com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable.
·
Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material
dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives.
·
·
·
·
·

Espais esportius:
Una sala esportiva polivalent.
Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes.
Pista o camp poliesportiva de 44mx22m.
Piscina de 25m.
Taller de reparació bicicletes.

Sota les següents condicions:
Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs).
Termini:Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018.
Destinació:Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia.
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar les
instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat al document PLE 94/11-2015, respectant els usos i
necessitats de la UAB.
2)
Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest
acord.
3)

Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.

Acord 70/2015, de 25 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius
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Atesa la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per a la cessió d’ús d’espais a
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO) per a la instal·lació d’una caldera de biomassa.
Atès que el CCVO ha rebut el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de prioritzar la lluita
contra els incendis forestals i la gestió forestal sostenible, i d’aplicar les subvencions del PUOSC comarcal
pendents d’establir destí definitiu, al projecte “Boscos del Vallès” - Programa de prevenció d’incendis forestals i
d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en data 10 de setembre de 2014 el Consell Comarcal signa el Conveni de col·laboració amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte “Boscos del Vallès” – Programa de prevenció
d’incendis forestals i d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en el marc d’aquest projecte, es promou una estratègia d’estructuració dels sectors de producció i de
consum de biomassa forestal primària a la comarca, així com de les seves dinàmiques comercials i de
col·laboració. Amb aquest objectiu, i per tal que es consolidi una autèntica política activa i sostenible de
prevenció d’incendis, tant en els boscos de titularitat pública com privada, el CCVO considera rellevant donar
suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir grans volums de biomassa extreta
amb una gestió forestal ordenada, i que aquesta es valoritzi i reverteixi en tota la cadena forestal.
Atès que en data 25 de juny de 2015 el CCVO va signar el Conveni de Col·laboració per a la participació de la
UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF (document PLE 96/112015) en virtut del qual (i) es pacta la cessió d’ús dels espais identificats al document PLE 97/11-2015 a favor
del CCVO, pel termini de 10 anys, perquè instal·lin la caldera de biomassa i així el CCVO pugui prestar el servei
públic d’energia tèrmica, (ii) es pacta el subministrament d’energia en uns termes que es preveu que siguin
beneficiosos per la UAB.
Vist que la signatura d’aquest conveni va quedar ratificada per l’acord 46/2015 del Ple del Consell Social de 23
de juliol.
Atesa la necessitat d’acreditar jurídicament la titularitat del terreny durant el termini d’explotació de les obres i
inversions que són objecte de finançament mitjançant el PUOSC per part del CCVO d’acord amb la base 6a de
les Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, aprovades pel Decret
101/2008, de 6 de maig, la Generalitat de Catalunya exigeix procedir a aclarir aquests extrems en el redactat
del conveni subscrit entre la UAB i el CCVO, motiu pel qual proposen la signatura d’una addenda en els termes
del document PLE 98/11-2015 en virtut del qual el CCVO passarà a disposar l’ús dels espais (document PLE
98/11-2015) durant un període no inferior a 15 anys i per tot el temps de vida útil de la caldera.
Vist allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 29 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 71 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 29.2. del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 93/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de novembre de 2015, en virtut del qual
s'aprova autoritzar la formalització d’una addenda al Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB
com a usuari comarcal de biomassa i el subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als
edificis del SAF, i elevar la proposta al Consell Social.
Vist l'acord CE 71/2015 pres per la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la formalització d’una
addenda al Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB com a usuari del servei comarcal de
biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el subministrament d’energia tèrmica per part
del Consell Comarcal als edificis del SAF, en els termes del document CE 76/11-2015; 2) Encarregar al
vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) 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:
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1) Autoritzar la formalització d’una addenda al Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB com a
usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF, en els termes del
document PLE 98/11-2015.
2) Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, 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 30/2015, de 18 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títols de màsters 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.
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.
Vist l'article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 86/2015 pres pel Consell de Govern de 12 de novembre de 2015, que estableix el següent:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
- Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)
- Tècniques Avançades d'Intervenció en Fisioteràpia
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 Professorat i Programació Acadèmica 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:

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 13 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 134

novembre / 2015

a) Zoonosi i Una Sola Salut (One Health), d'acord amb el que consta en el document CA 43/11-2015.
b) Tècniques Avançades d'Intervenció en Fisioteràpia, d'acord amb el que consta en el document CA 44/112015.
2) Comunicar el punt primer d'aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer
del present acord.
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 31/2015, de 18 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màsters propis, de diplomes de postgrau i de veterinari
resident que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i atesa 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.
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 87/2015 pres pel Consell de Govern de 12 de novembre de 2015, que estableix el següent:
PRIMER.- Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau i veterinaris residents següents:
- Diplomatura de Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva
- Diplomatura de Postgrau en Cos, Veu i Comunicació
- Diplomatura de Postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions
- Veterinari Resident en Salut i Producció Porcina
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i veterinaris residents següents:
- Màster en Periodisme de Viatges, que passa a denominar-se Màster en Periodisme de Viatges/Master's Degree
in Travel Journalism.
- Veterinari Resident en Neurologia i Neurocirurgia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Neurologia.
- Veterinari Resident en Cirurgia d'Animals Grossos, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Cirurgia
d'Equins.
- Veterinari Resident en Etologia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Medicina del Comportament.
- Veterinari Resident en Medicina Interna d'Animals de Companyia, que passa a denominar-se Veterinari
Resident en Medicina Interna de Petits Animals.
- Veterinari Resident en Patologia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Patologia.
- Veterinari Resident en Anestèsia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Anestèsia.
- Veterinari Resident en Nutrició de Petits Animals, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Nutrició.
- Veterinari Resident en Reproducció Animal, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Reproducció.
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi, diplomes de postgrau i
veterinaris residents al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords
primer, segon i tercer.
CINQUÈ.- 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat.
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1)

Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau i veterinaris residents següents:

a)Diplomatura de Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva, d'acord amb el que consta en el
document CA 45/11-2015.
b)Diplomatura de Postgrau en Cos, Veu i Comunicació, d'acord amb el que consta en el document CA 46/112015.
c)Diplomatura de Postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions , d'acord amb el que
consta en el document CA 47/11-2015.
d)Veterinari Resident en Salut i Producció Porcina, d'acord amb el que consta en el document CA 48/11-2015.
2)

Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i veterinaris residents següents:

a)Màster en Periodisme de Viatges, que passa a denominar-se Màster en Periodisme de Viatges/Master's
Degree in Travel Journalism.
b)Veterinari Resident en Neurologia i Neurocirurgia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Neurologia.
c)Veterinari Resident en Cirurgia d'Animals Grossos, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Cirurgia
d'Equins.
d)Veterinari Resident en Etologia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Medicina del
Comportament.
e)Veterinari Resident en Medicina Interna d'Animals de Companyia, que passa a denominar-se Veterinari
Resident en Medicina Interna de Petits Animals.
f) Veterinari Resident en Patologia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Patologia.
g)Veterinari Resident en Anestèsia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Anestèsia.
h) Veterinari Resident en Nutrició de Petits Animals, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Nutrició.
i) Veterinari Resident en Reproducció Animal, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Reproducció.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar el present acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 32/2015, de 18 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta de creació de títol de doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011 presentada pels
òrgans competents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i posteriors modificacions, així
com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat.
Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 88/2015 pres pel Consell de Govern de 12 de novembre de 2015, que estableix el següent:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de doctorat “Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques”.
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
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TERCER.- Encarregar a la vicerectora d'Investigació 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la creació del títol de doctorat “Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques”, d'acord
amb el que consta en el document CA 49/11-2015.
2) Comunicar el punt primer d'aquest acord a l'òrgan de verificació corresponent i al departament competent en
matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar la vicerectora d'Investigació l'execució i el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 33/2015, de 18 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. Alumne amb DNI 47.868.696-S, estudiant de grau de Fisioteràpia a les Escoles Universitàries Gimbernat,
adscrita a la UAB, segons consta en el document CA 50/11-2015.
2. Alumne amb DNI 47.905.987-T, estudiant de grau de Comptabilitat i Finances a la Facultat d'Economia i
Empresa de la UAB ( Campus de Sabadell), segons consta en el document CA 51/11-2015.
3. Alumna amb DNI 47.170.702-W, estudiant del grau de Comptabilitat i Finances a la Facultat d'Economia i
Empresa de la UAB ( Campus de Sabadell), segons consta en el document CA 52/11-2015.
4. Alumna amb NIE Y-0912113-Q, estudiant del grau de Química a la Facultat de Ciències de la UAB, segons
consta en el document CA 53/11-2015.
5. Alumne amb DNI 46.996.067-Y, estudiant del grau de Biologia a la Facultat de Biociències de la UAB, segons
consta en el document CA 54/11-2015.
6. Alumna amb DNI 46.148.795-P, estudiant del grau en Administració i Direcció d'Empreses a la Facultat
d'Economia i Empresa, segons consta en el document CA 55/11-2015.
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 de Fisioteràpia, presentada per l'estudiant amb DNI 47.868.696-S de les Escoles
Universitàries Gimbernat, 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
excepcionals que ha fet l'estudiant justifiquen la concessió d'una autorització de matrícula de l'assignatura
Patologia Humana II. I per tant, autoritzar que l'alumne pugui matricular-se en el curs 2015-2016, segons el
que consta en el document CA 50/11-2015.
2) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau de Comptabilitat i Finances, presentada per a l'estudiant amb DNI 47.905.987T de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB (Campus de Sabadell), 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
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autorització de matrícula de l'assignatura Microeconomia. I per tant, no autoritzar que l'alumne pugui
matricular-se en el curs 2015-2016, segons el que consta en el document CA 51/11-2015.
3) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau de Comptabilitat i Finances, presentada per a l'estudiant amb DNI 47.170.702W de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB (Campus de Sabadell), 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 les assignatures Microeconomia i Mètodes de Valoració Financera I. I per tant, no
autoritzar que l'alumna pugui matricular-se en el curs 2015-2016, segons el que consta en el document CA
52/11-2015.
4) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau de Química, presentada per a l'estudiant amb NIE Y-0912113-Q de la Facultat
de Ciències de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 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 l'estudiant justifiquin la concessió d'una autorització per matricular-se en el curs 2015-2016. I per tant, no
autoritzar que l'alumna pugui matricular-se en el curs 2015-2016, segons el que consta en el document CA
53/11-2015.
5) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau de Biologia, presentada per a l'estudiant amb DNI 46.996.067-Y 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 considerar que les al·legacions
que ha fet l'estudiant i l'informe favorable emès pel centre, justifiquen la concessió d'una autorització de
matrícula de l'assignatura Ciències de la Bioesfera. I per tant, autoritzar que l'alumne pugui matricular-se en el
curs 2015-2016, segons el que consta en el document CA 54/11-2015.
6) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau d'Administració i Direcció d'Empreses, presentada per a l'estudiant amb DNI
46.148.795-P 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 donada l'excepcionalitat de concessió d'una segona convocatòria extraordinària i l'evolució de l'expedient
de l'alumna, no considerar que les al·legacions que ha fet l'estudiant justifiquin la concessió d'una autorització
de matrícula de l'assignatura Econometria. I per tant, no autoritzar que l'alumne pugui matricular-se en el curs
2015-2016, segons el que consta en el document CA 55/11-2015.

I.2.2. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]
Acord 71/2015, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per a la cessió d’ús d’espais a
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO) per a la instal·lació d’una caldera de biomassa.
Atès que el CCVO ha rebut el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de prioritzar la lluita
contra els incendis forestals i la gestió forestal sostenible, i d’aplicar les subvencions del PUOSC comarcal
pendents d’establir destí definitiu, al projecte “Boscos del Vallès” - Programa de prevenció d’incendis forestals i
d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en data 10 de setembre de 2014 el Consell Comarcal signa el Conveni de col·laboració amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte “Boscos del Vallès” – Programa de prevenció
d’incendis forestals i d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en el marc d’aquest projecte, es promou una estratègia d’estructuració dels sectors de producció i de
consum de biomassa forestal primària a la comarca, així com de les seves dinàmiques comercials i de
col·laboració. Amb aquest objectiu, i per tal que es consolidi una autèntica política activa i sostenible de
prevenció d’incendis, tant en els boscos de titularitat pública com privada, el CCVO considera rellevant donar
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suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir grans volums de biomassa extreta
amb una gestió forestal ordenada, i que aquesta es valoritzi i reverteixi en tota la cadena forestal.
Atès que en data 25 de juny de 2015 el CCVO va signar el Conveni de Col·laboració per a la participació de la
UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF (document CE 74/112015) en virtut del qual (i) es pacta la cessió d’ús dels espais identificats al document CE 75/11-2015 a favor
del CCVO, pel termini de 10 anys, perquè instal·lin la caldera de biomassa i així el CCVO pugui prestar el servei
públic d’energia tèrmica, (ii) es pacta el subministrament d’energia en uns termes que es preveu que siguin
beneficiosos per la UAB.
Vist que la signatura d’aquest conveni va quedar ratificada per l’acord 46/2015 del Ple del Consell Social de 23
de juliol.
Atesa la necessitat d’acreditar jurídicament la titularitat del terreny durant el termini d’explotació de les obres i
inversions que són objecte de finançament mitjançant el PUOSC per part del CCVO d’acord amb la base 6a de
les Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, aprovades pel Decret
101/2008, de 6 de maig, la Generalitat de Catalunya exigeix procedir a aclarir aquests extrems en el redactat
del conveni subscrit entre la UAB i el CCVO, motiu pel qual proposen la signatura d’una addenda en els termes
del document CE 76/11-2015 en virtut del qual el CCVO passarà a disposar l’ús dels espais (document CE
76/11-2015) durant un període no inferior a 15 anys i per tot el temps de vida útil de la caldera.
Vist allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 29 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 71 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 29.2. del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 93/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de novembrede 2015, en virtut del qual
s’aprova el següent:1) Autoritzar la formalització d’una addenda al Conveni de Col·laboració per a la
participació de la UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera
de biomassa i el subministre d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF, en els termes
de l’ANNEX 3; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al
vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) 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 el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la formalització d’una addenda al Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB com a
usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el subministre
d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF, en els termes del document CE 76/112015.
2) Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 72/2015, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació d’adhesió de la UAB com a membre del
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
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Atès que la missió del CTFC és la de contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al
desenvolupament rural i a 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.
Vist els estatuts del CTFC aprovats per acord de la seva Junta de data 12 de maig de 2015. (Document CE
77/11-2015)
Atès que l’article 18 dels estatuts estableix que les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per
cobrir les despeses del consorci.
Vist que l’article 20 dels estatuts preveuen el dret de separació en qualsevol moment.
Atès que en la sessió de la Junta del CTFC de 12 de maig de 2015 també es va aprovar la sol·licitud d’adhesió
de la Universitat Autònoma de Barcelona com a ens consorciat de l’esmentat Consorci. (Document CE 78/112015)
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 67/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, pel qual s’acorda: 1) Ratificar la
sol·licitud d’adhesió al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per part de la Universitat Autònoma de
Barcelona com a ens consorciat, el qual es regeix pels estatuts que s’incorporen com a document 1, supeditant
els acords que impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona al consorci,
a la prèvia aprovació dels òrgans competents; 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya els convenis necessaris per formalitzar la incorporació de la universitat a
l’esmentat Consorci; 3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) Encarregar el
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar els
presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Vist que en la Comissió Econòmica de 23 de juliol de 2015 es va tractar la proposta d’adhesió de la UAB al
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i es va concloure posposar el punt per a una propera reunió amb la
voluntat de disposar d’informació addicional.
Atesa la informació addicional exposada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda :
1)
Ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per part de la
Universitat Autònoma de Barcelona com a ens consorciat, el qual es regeix pels estatuts que consten en el
document CE 78/11-2015, condicionada a fer constar en els negocis jurídics en els que es formalitzi la
incorporació de la UAB a l’esmentat Consorci que la Universitat Autònoma de Barcelona no assumeix cap
responsabilitat derivada de qualsevol acte i/o obligació contractual i/o extracontractual meritada amb
anterioritat a la seva adhesió al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; i supeditant els acords que
impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona al consorci, a la prèvia
aprovació dels òrgans competents.
2)
Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma
de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya els convenis
necessaris per formalitzar la incorporació de la universitat a l’esmentat Consorci.
3)

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

4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
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Acord 73/2015, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors
modificacions, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en el sistema
productiu i de les empreses, i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base
tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 185 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2009 de l’aprovació del Reglament de creació d’empreses
de base tecnològica i “spin-offs” de la UAB.
Vist que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de
Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base
tecnològica.
Vist l’acord 7/2010, de 14 d'abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics
delegada del Consell de Govern, pel qual s'aprova el model per a la creació d'empreses de base tecnològica i
spin-offs derivades de serveis.
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la participació en
una empresa de base tecnològica (EBT) amb la denominació ‘Visual Tagging Services S.L.’ dedicada a
desenvolupar tecnologia de reconeixement d’imatges destinades a desenvolupadors d'aplicacions mòbils, així
com les empreses que tinguin el seu propi conjunt d'aplicacions mòbils i vulguin tenir una manera de facilitar
l'accés a la informació dels seus productes en el mercat publicitari per permetre’ls establir noves estratègies de
màrqueting interactiu a traves de dispositius mòbils.
Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors
on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT; analitzada la sol·licitud i la declaració d’intencions
pel comitè ad hoc i vist l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc de 31 d’octubre de
2013 (document CE 79/11-2015).
Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern
reunida amb data 30 d’octubre de 2013, va acordar emetre proposta favorable per al reconeixement de
l’empresa ‘VISUAL TAGGING SERVICES, S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de
Barcelona i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’esmentada
empresa de base tecnològica.
Vist l’acord 63/2013, de data 6 de novembre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del
qual s’aprova emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’empresa de base tecnològica VISUAL
TAGGING SERVICES, SL, per valor de 150 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat
instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), i d’acord amb les condicions i contraprestacions a
favor de la UAB que consten en el punt segon del “document per a l’avaluació de la participació de la UAB en
l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013. (document
CE 79/11-2015).
Vist l’acord 108/2013, de 10 de desembre, pres pel Consell de Govern, en virtut del qual s’autoritza el
reconeixement de l’empresa ‘Visual Tagging Services S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i s’aprova la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital
social de l’esmentada empresa de base tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta
finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb les condicions i contraprestacions a favor de la Universitat que conté el
“document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement
d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013, aprovant la participació de la UAB en el 5 per 100 del capital
social de l’empresa, que suposa una aportació màxima de 150 euros.
Atès que, amb posterioritat als acords presos esmentats, els promotors de l’EBT manifesten que la companyia
no serà capaç de generar rendiments per poder satisfer els royalties mínims de 178.676 euros del contracte de
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transferència de tecnologia, a través d’un percentatge en la facturació total de l’empresa la qual cosa
desequilibra el balanç de la companyia.
Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes estratègics reunida el 26
d’octubre 2015, en virtut del qual s’aprova el següent:
Primer.- Emetre proposta favorable per a la modificació de l’acord de reconeixement de l’empresa ‘Visual
Tagging Services S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona:
1)

Modificació en la participació de capital:

Mantenir la participació de la UAB en el 5 per 100 del capital social de l’empresa, però augmentar
l’aportació màxima a 155 euros.
2)

Modificació en la participació de capital:
Suprimir el caràcter de ‘mínim” del retorn dels 178.676 euros.

Mantenir els royalties en el 5% de la facturació total de l’empresa però allargant la durada del
contracte de transferència a 20 anys.
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan
emetre, si escau, l’informe escaient.

perquè pugui

Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació 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.
Ateses les consideracions preses per la Comissió Econòmica del Consell Social de 19 de novembre de 2015.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda :
1)
No informar favorablement sobre la proposta de la modificació de l’acord de reconeixement de l’empresa
Visual Tagging Services, S.L., com a empresa de base tecnològica de la UAB, a l’espera de comptar amb la
informació econòmica actual que permeti avaluar les característiques de la proposta presentada i estudiar, si
escau, alternatives a l’esmentada proposta.
2)
Elaborar i acordar a la Comissió Econòmica del Consell Social la informació mínima que li és necessari
disposar per a la presa de acords relacionats amb el reconeixement d’empreses de base tecnològica de la UAB.
3)
Recomanar a la UAB estudiar els procediments per intensificar el seguiment dels acords que comporten
una despesa important per a la Universitat i que ha d’acordar el Consell Social.
4)

Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació el seguiment i execució d’aquest acord.

5)
Comunicar aquest acord al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, al vicegerent de Recerca i a la
secretària general de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 74/2015, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la intenció del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona
de fer una donació de part del seu fons bibliogràfic i documental el qual està integrat per llibres de literatura
romànica medieval i renaixentista italiana, Segle d’or espanyol i altres camps, arribant a la poesia i novel·la
contemporània, amb molts altres exemplars dedicats pels autors, incloent una mostra de les principals edicions
del Quixot, títols de revistes i separates, la qual abasta uns 32.000 volums, més separates (2.500) i entregues
de revistes (Document CE 80/11-2015).
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Atès que el Servei de biblioteques ha valorat el fons objecte de donació en 1.335.176 euros (Document CE
81/11-2015).
Vist l’article 12.3 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.
Vistos els articles 89, apartat k, i 156 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204, 205 i 207 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2, apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 98/2015 pres pel Consell de Govern de 12 de novembre de 2015, en virtut del qual s’acorda el
següent: 1) Proposar l’acceptació de l’oferiment del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de donar a la Universitat Autònoma de Barcelona el fons documental
succintament identificat al Document 1 el qual es valora en 1.335.176 euros el qual s’afecta al servei públic del
qual la Universitat Autònoma és titular i s’adscriu al Servei de Biblioteques, designant al rector per a la
formalització del negoci jurídic adient per la seva acceptació; 2)Elevar aquest acord al Consell Social per a la
seva aprovació, si escau; 3) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment de l'acord
primer; 4) Comunicar els presents acords al director del Servei de Biblioteques, 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:
1)
Aprovar l’acceptació de l’oferiment del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la Universitat
Autònoma de Barcelona, de donar a la Universitat Autònoma de Barcelona el fons documental succintament
identificat al document CE 80/11-2015 el qual es valora en 1.335.176 euros (Document CE 81/11-2015) el qual
s’afecta al servei públic del qual la Universitat Autònoma és titular i s’adscriu al Servei de Biblioteques,
designant al rector per a la formalització del negoci jurídic adient per la seva acceptació.
2)

Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord al director del Servei de Biblioteques, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 75/2015, de 19 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.
Vist l’acord 85/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre de 2015, en virtut del qual
s’aprova el següent: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2016” i les
mesures pressupostàries que l’integren, que s’adjunta; 2) Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que
exerceixi les seves competències; 3) Encarregar la gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de
pressupost de la UAB per 2016, d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social; 4) Comunicar a la
vicerectora d’Economia i Organització i al gerent els presents acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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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 2016” i les mesures pressupostàries
que l’integren, d’acord amb el que consta en el document CE 82/11-2015.
2)
Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2016, d’acord
amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social.
3)

Comunicar a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB el present acord.

Acord 76/2015, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, 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 2015.
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 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 83/11-2015.
2)
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 de la UAB,
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 77/2015, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89.f 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. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
per un import límit de 35 milions d’euros.
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 6 d’octubre de 2015 acorda autoritzar a la
UAB a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.000.000 euros, atès que la
UAB necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 1.000.000 euros, per fer front
a les necessitats de tresoreria.
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Vist l’informe tècnic de data 16 d’octubre de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document CE 84/11-2015), en el que es
fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 6
d’octubre de 2015.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Asegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 15 d’octubre de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència (document CE 84/11-2015) es fa constar que la
tramitació de la pòlissa de crèdit ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers
(document CE 84/11-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 16 d’octubre
de 2015.
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)
Ratificar la operació d’endeutament i les seves condicions financeres amb Caixa d’Enginyers d’import 1
milió d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 84/11-2015.
2)

Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.

Acord 78/2015, de 19 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
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 la convocatòria de 2014.
Vist l’acord 94/20115 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de novembrede 2015, en virtut del qual
s’aprova el següent: 1)Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics
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per al professorat funcionari i contractat (trams de docència i 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
Professorat i Programació Acadèmica 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 2014, d’acord amb el que consta en el
document CE 85/11-2015
2)
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.
3)
Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica i la vicegerent d’Organització que facin el
seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
Acord 79/2015, de 19 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 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
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 la convocatòria de 2014.
Vist l’acord 94/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de novembre de 2015, 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 i 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 Professorat i Programació Acadèmica 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,
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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’avaluació 2014, d’acord amb el que consta en el
document CE 86/11-2015.
2)
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.
3) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica i la vicegerent d’Organització que facin el
seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
Acord 80/2015, de 19 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 de 2015.
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 de 2015, d’acord amb el que
consta en el document CE 87/11-2015.
2)
Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 81/2015, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
En data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de
29 d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en
el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema
integrat de gestió acadèmica SIGMA.
En data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu Fabra, la
Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Universidad de
Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA.
Atès que el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE té previst convocar Assemblea de
Socis per tractar, entre d’altres, la incorporació a l’Associació de la Universitat de Burgos mitjançant l’ampliació
del capital social de l’AIE en la xifra de 18.782 euros, deixant-lo en 1.840.600,31 euros, mitjançant la creació i
emissió d’una nova participació social, acumulable i indivisible, de valor nominal 18.782 euros la qual serà
íntegrament subscrita i desemborsada per la Universitat de Burgos en els termes del punt 5è del document CE
88/11-2015.
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Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.t dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 95/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 12 de novembre de 2015, en virtut del qual s’acorda:
1) Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE per incorporar a la
Universitat de Burgos, en els termes establerts al punt 5è del document 1; 2) Elevar aquest acord al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització
l’execució i el seguiment de l'acord primer.
Vista la documentació justificativa de la proposta i que aquesta es presenta a instàncies de la vicerectora
d’Economia i Organització.
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) Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE per incorporar a
la Universitat de Burgos, en els termes establerts al punt 5è del document CE 88/11-2015.
2)

Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord.

3)
Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Economia, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.

I.2.3. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]
Acord 8/2015, de 16 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 31.1.a) 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)
a)

Elevar al Ple del la proposta d'acord següent:
Aprovar donar continuïtat en l'any 2016 a les actuacions següents:

a.1) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (13a 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)

Comunicar a la vicerectora d'Estudiants i Cooperació el punt primer d'aquest acord.

c) Comunicat a la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB l'apartat a.1) del punt primer
d'aquest acord.
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d) Comunicar al director de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB l'apartat a.2) del punt primer d'aquest
acord.
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 2016.
3)
Treballar en identificar les necessitats concretes del programa Tic Laude de la Facultat de Ciències de la
Comunicació en el marc d'estudiants amb discapacitat que hi participen, de cara a valorar a incloure la
col·laboració en aquest programa com a acció de la Comissió Societat-Universitat per a l'any 2016, condicionat
a l'existència de pressupost addicional en l'any 2016 per a la Comissió Societat-Universitat.

I.3. Consell de Govern
[tornar a l’índex]
Acord 84/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Atès que en la darrera sessió del Consell de Govern es va posar de manifest la necessitat de reclamar a la
Generalitat de Catalunya l'adopció de les mesures necessàries per solventar les limitacions en la reposició de
personal de la Universitat.
A proposta de l’Equip de Govern el Consell de Govern ha adoptat els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la declaració sobre la reposició del personal de la Universitat següent:
El Consell de Govern de la UAB expressa el seu desacord i el seu rebuig a la política dels governs d’Espanya i de
Catalunya en relació amb la reposició del PAS i del PDI, política que ha impossibilitat la necessària renovació de
les baixes de personal produïdes.
En particular, la reducció del suport tècnic i administratiu, conseqüència de la nul·la capacitat de reposició del
personal d’administració i serveis en els darrers quatre anys, ha posat en risc el correcte i normal
desenvolupament de les activitats regulars de la universitat i ha afectat greument la qualitat d’aquest
imprescindible servei de suport.
El Consell de Govern de la UAB reclama a la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures legislatives i
pressupostàries adequades que permetin aplicar de manera immediata una política de reposició de personal
d’administració i serveis que respongui a les necessitats de servei de les universitats i que possibiliti recuperar
les pèrdues de capital humà acumulades en els darrers anys.
Segon.- Traslladar aquesta declaració als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.
Acord 85/2015, de 12 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 específica Comissió 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 seva sessió de 4 de novembre de 2015, ha informat
favorablement el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 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.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 28 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 134

novembre / 2015

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el Consell de Govern ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2016” i les mesures
pressupostàries que l’integren, que s’adjunta. [Document]
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2016,
d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social.
QUART.- Comunicar a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent els presents acords.
Acord 86/2015, de 12 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 14 de març de 2013, 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 les sessions
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de novembre de 2015.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
-

Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)
Tècniques Avançades d'Intervenció en Fisioteràpia

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 Professorat i Programació Acadèmica 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 87/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
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Vistes les peticions de creació i modificació de títols de màsters propis, de diplomes de postgrau i de veterinaris
residents 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 14 de març de 2013, 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 i modificació de títols corresponents als estudis de primer
cicle, segon cicle i formació permanent.
Atès que la proposta de creació i modificació de nous títols de màsters propis, diplomes de postgrau i
veterinaris residents va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28
d’octubre de 2015.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau i veterinaris residents següents:
-

Diplomatura de Postgrau en
Diplomatura de Postgrau en
Diplomatura de Postgrau en
Veterinari Resident en Salut

Comunicació Multiplataforma i Interactiva
Cos, Veu i Comunicació
Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions
i Producció Porcina

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i veterinaris residents següents:
-

Màster en Periodisme de Viatges, que passa a denominar-se Màster en Periodisme de Viatges/Master’s
Degree in Travel Journalism
Veterinari Resident en Neurologia i Neurocirurgia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Neurologia
Veterinari Resident en Cirurgia d’Animals Grossos, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Cirurgia d’Equins
Veterinari Resident en Etologia, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Medicina del
Comportament
Veterinari Resident en Medicina Interna d’Animals de Companyia, que passa a denominar-se Veterinari
Resident en Medicina Interna de Petits Animals
Veterinari Resident en Patologia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en Patologia
Veterinari Resident en Anestèsia Veterinària, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Anestèsia
Veterinari Resident en Nutrició de Petits Animals, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Nutrició
Veterinari Resident en Reproducció Animal, que passa a denominar-se Veterinari Resident en
Reproducció

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi, diplomes de postgrau i
veterinaris residents al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords
primer, segon i tercer.
CINQUÈ.- 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 88/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació de títol de doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011 presentada pels
òrgans competents.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així
com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist l’article 334 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 doctorat.
Vist l'article 14.3.b) 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 de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols de doctorat.
Atès que la proposta de creació de títols de doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió
de Doctorat de 30 d’octubre de 2015.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de doctorat “Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques”.
SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació 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 89/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Atès la necessitat d’establir un procediment per donar resposta a aquelles persones que puguin trobar-se en
una situació d’assetjament sexual o per raó de sexe a la UAB.
Atès que el Pla Director 2013-2015 preveu en el seu programa núm. 35 elaborar el Tercer pla per a la igualtat a
la UAB, aprovar-lo i implementar-lo.
Atesa la mesura 4.5 prevista en el Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre homes i dones a la UAB (20142017) que preveu “dissenyar i implementar una proposta integral d’eradicació de les violències de gènere i les
relacions abusives, incrementant la coordinació institucional, que inclogui un protocol i un circuit de denúncia, i
d’atenció en els casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual”, i el compromís de la
Universitat Autònoma amb el Projecte EGERA (Effective Gender Equality in Research and in Academia), projecte
institucional vinculat al VII Programa Marc de la Unió Europea)
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Observatori per a la
Igualtat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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PRIMER.- Obrir un termini per tal que els membres del Consell de Govern puguin presentar esmenes al Protocol
d’actuació contra l’assetjament sexual o per raó de sexe a la UAB.
SEGON.- Encarregar a la Secretària General l’execució i seguiment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la gerència per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius
Acord 90/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Institut d'Estudis Europeus
(IEE-UAB)’ promogut pel doctor Josep Maria de Dios Marcer i presentada davant la vicerectora d’investigació.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER
amb fons externs i la proposta de Reglament.
Vista la conformitat dels departaments implicats sobre la pertinença de la seva creació.
Atès que en data 9 d’octubre de 2015 la Comissió d’Investigació ha informat favorablement la creació d’aquest
CER en virtut del que disposa l’article 16.4.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les
comissions del Consell de Govern de la UAB, segons redacció donada per acord de 14 de març de 2013, segons
la qual, correspon a la Comissió d’Investigació informar les propostes que han de ser discutides i, si escau,
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació de centres d’estudis i de recerca.
Vistos els articles 16 a 20 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per
acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, per la qual es regula el règim jurídic dels centres
d’estudis i 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, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Institut d'Estudis Europeus
(IEE-UAB)’, d’acord amb la memòria i el Reglament en els termes del document annex.[Document].
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació 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 91/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘International Center For
Animal Law and Policy (ICALP)’ promogut per la doctora Maria Teresa Giménez Candela i presentada davant la
vicerectora d’investigació.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER
amb fons externs, la proposta de Reglament i les cartes de suport a la seva creació.
Vista la conformitat dels departaments implicats sobre la pertinença de la seva creació.
Atès que en data 9 d’octubre de 2015 la Comissió d’Investigació ha informat favorablement la creació d’aquest
CER en virtut del que disposa l’article 16.4.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les
comissions del Consell de Govern de la UAB, segons redacció donada per acord de 14 de març de 2013, segons
la qual, correspon a la Comissió d’Investigació informar les propostes que han de ser discutides i, si escau,
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació de centres d’estudis i de recerca.
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Vistos els articles 16 a 20 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per
acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, per la qual es regula el règim jurídic dels centres
d’estudis i 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, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘International Center For
Animal Law and Policy (ICALP)’, d’acord amb la memòria i el Reglament en els termes del document annex.
[Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació 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 92/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis de
l’Amèrica Colonial (CEAC)’ promogut pel doctor Guillermo Serés Guillén i presentada davant la vicerectora
d’investigació.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER
amb fons externs i la proposta de Reglament .
Vista la conformitat dels departaments implicats sobre la pertinença de la seva creació.
Atès que en data 9 d’octubre de 2015 la Comissió d’Investigació ha informat favorablement la creació d’aquest
CER en virtut del que disposa l’article 16.4.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les
comissions del Consell de Govern de la UAB, segons redacció donada per acord de 14 de març de 2013, segons
la qual, correspon a la Comissió d’Investigació informar les propostes que han de ser discutides i, si escau,
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació de centres d’estudis i de recerca.
Vistos els articles 16 a 20 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per
acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, per la qual es regula el règim jurídic dels centres
d’estudis i 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, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis de
l’Amèrica Colonial (CEAC)’, d’acord amb la memòria i el Reglament en els termes del document que s’annexa.
[Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació 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 93/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per a la cessió d’ús d’espais a
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO) per a la instal·lació d’una caldera de biomassa.
Atès que el CCVO ha rebut el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de prioritzar la lluita
contra els incendis forestals i la gestió forestal sostenible, i d’aplicar les subvencions del PUOSC comarcal
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pendents d’establir destí definitiu, al projecte “Boscos del Vallès” - Programa de prevenció d’incendis forestals i
d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en data 10 de setembre de 2014 el Consell Comarcal signa el Conveni de col·laboració amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte “Boscos del Vallès” – Programa de prevenció
d’incendis forestals i d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en el marc d’aquest projecte, es promou una estratègia d’estructuració dels sectors de producció i de
consum de biomassa forestal primària a la comarca, així com de les seves dinàmiques comercials i de
col·laboració. Amb aquest objectiu, i per tal que es consolidi una autèntica política activa i sostenible de
prevenció d’incendis, tant en els boscos de titularitat pública com privada, el CCVO considera rellevant donar
suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir grans volums de biomassa extreta
amb una gestió forestal ordenada, i que aquesta es valoritzi i reverteixi en tota la cadena forestal.
Atès que en data 25 de juny de 2015 el CCVO va signar el Conveni de Col·laboració per a la participació de la
UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF en virtut del qual (i) es
pacta la cessió d’ús dels espais identificats a l’ANNEX 2 a favor del CCVO, pel termini de 10 anys, perquè
instal·lin la caldera de biomassa i així el CCVO pugui prestar el servei públic d’energia tèrmica, (ii) es pacta el
subministrament d’energia en uns termes que es preveu que siguin beneficiosos per la UAB.
Atès que la signatura d’aquest conveni va quedar ratificada pels acords del Consell de Govern (núm. 65/2015,
de 16 de juliol) i del Consell Social (núm. PLE 46/2015, de 23 de juliol).
Atesa la necessitat d’acreditar jurídicament la titularitat del terreny durant el termini d’explotació de les obres i
inversions que són objecte de finançament mitjançant el PUOSC per part del CCVO d’acord amb la base 6a de
les Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, aprovades pel Decret
101/2008, de 6 de maig, la Generalitat de Catalunya exigeix procedir a aclarir aquests extrems en el redactat
del conveni subscrit entre la UAB i el CCVO, motiu pel qual proposen la signatura d’una addenda en els termes
de l’ANNEX 3 en virtut del qual el CCVO passarà a disposar l’ús dels espais (ANNEX 2) durant un període no
inferior a 15 anys i per tot el temps de vida útil de la caldera.
Vist allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 29 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 71 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 de vicerector de Relacions Institucionals i
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la formalització d’una addenda al Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB
com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministre d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF, en els termes del document
annex. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 94/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
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 i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i
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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 i de gestió del professorat
de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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 i de gestió) en els termes que es recullen en els annexos.
[Document] [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 Professorat i Programació Acadèmica i la vicegerenta d’Organització que
facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
Acord 95/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
En data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de
29 d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en
el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema
integrat de gestió acadèmica SIGMA.
En data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu Fabra, la
Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Universidad de
Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA.
El Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE té previst convocar Assemblea de Socis per
tractar, entre d’altres, la incorporació a l’Associació de la Universitat de Burgos mitjançant l’ampliació del capital
social de l’AIE en la xifra de 18.782 euros, deixant-lo en 1.840.600,31 euros, mitjançant la creació i emissió
d’una nova participació social, acumulable i indivisible, de valor nominal 18.782 euros la qual serà íntegrament
subscrita i desemborsada per la Universitat de Burgos en els termes del punt 5è del document 1.
D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la
participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la documentació justificativa de la proposta i a instàncies de la vicerectora d’Economia i Organització el
Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE per
incorporar a la Universitat de Burgos, en els termes establerts al punt 5è del document annex [Document].
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment de l'acord primer.
Acord 96/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Centre de Visió per Computador, és un consorci públic integrat per la Generalitat de
Catalunya, per mitjà dels Departaments competents en matèria d’Indústria i Energia i de Recerca i la
Universitat Autònoma de Barcelona que té per finalitat la recerca, el desenvolupament i el foment de la visió
per computador.
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.
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 estableix 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 25 de setembre de 2015 el Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per
Computador va aprovar, per unanimitat la modificació dels seus estatuts en els termes del document 2.
Vist l’article 64.w) dels Estatuts en relació amb les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per Computador de 25 de
setembre de 2015 de modificació dels seus estatuts en els termes del document annex.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació 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.
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Visió per Computador.
Acord 97/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Atès que el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, es va crear com un consorci públic integrat per la
Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat
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Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la
Universitat Rovira i Virgili i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya de Barcelona, l’Institut
d’Estudis Catalans, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i el Consell Superior d’Investigacions
Científiques, configurant-se com a mitjà propi i servei tècnic de les entitats consorciades.
Atès que per acord del Consell de Govern núm. 79/2015, de 30 de setembre, es va acordar ratificar l’acord del
Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya de 2 de juny de 2015 de modificació dels
seus estatuts per adaptar-lo a 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 (segons disposició transitòria sisena) i
als articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa.
Atès que en sessió d’1 d’octubre de 2015 el Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya va aprovar, entre d’altres, la modificació dels articles 4, 10 i 15 dels seus estatuts per a incorporar a
la Biblioteca de Catalunya com a membre de ple dret del Consorci, aprovant el text refós dels estatuts en els
termes del document 1.
Vistos els articles 60 i 64.w) dels estatuts de la UAB en relació amb les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’economia i organització, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya d’1
d’octubre de 2015 pel qual s’aprovà la modificació dels articles 4, 10 i 15 dels seus estatuts, així com, el text
refós dels estatuts resultants, en els termes del document annex. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia i organització, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-los efectius.
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
Acord 98/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern
Vista la intenció del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona
de fer una donació de part del seu fons bibliogràfic i documental el qual està integrat per llibres de literatura
romànica medieval i renaixentista italiana, Segle d’or espanyol i altres camps, arribant a la poesia i novel·la
contemporània, amb molts altres exemplars dedicats pels autors, incloent una mostra de les principals edicions
del Quixot, títols de revistes i separates, la qual abasta uns 32.000 volums, més separates (2.500) i entregues
de revistes.
Atès que el Servei de biblioteques ha valorat el fons objecte de donació en 1.335.176 euros.
Vistos els articles 12.3 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova la llei de patrimoni de
Catalunya, en relació amb els articles 89.k) i 156 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
i articles 204, 205, 207.1 i 64.q) dels estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de
Govern ha adoptat els següents les següents
ACORDS
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PRIMER.- Proposar l’acceptació de l’oferiment del doctor Francisco Rico Manrique, professor emèrit de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de donar a la Universitat Autònoma de Barcelona el fons documental
succintament identificat al document annex el qual es valora en 1.335.176 euros el qual s’afecta al servei públic
del qual la Universitat Autònoma és titular i s’adscriu al Servei de Biblioteques, designant al rector per a la
formalització del negoci jurídic adient per la seva acceptació. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al director del Servei de Biblioteques, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]
Acord 92/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
La Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
PRIMER.- Aprovar l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2016-2017, de
conformitat amb els criteris de programació dels màsters universitaris de la UAB.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 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.
Acord 93/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de 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 14 de març de 2013, 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 vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació i la modificació de títols de diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Acord 94/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de diplomes de postgrau 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 l’article 285.3 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.
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 14 de març 2013, 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 vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, 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 dels diplomes de postgrau següents,
condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
- Diploma de postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals
- Diploma de postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turistes a Catalunya
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 95/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització 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 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 modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat,
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada.
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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 14 de març de 2013, 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.

Acord 96/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
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 14 de març de 2013, 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 primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols
oficials 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau, en els
termes que s'annexen.
•
•
•
•
•

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

en
en
en
en
en

Dret
Microbiologia
Relacions Laborals
Infermeria
Teràpia Ocupacional

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
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Acord 97/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació del programa d’accés al grau
obert en Llengües i Literatures.
Atesa la conveniència d’aprovar una nova forma d’accedir a una sèrie d’estudis combinats en llengua i literatura
ja existents a la Facultat de Filosofia i Lletres per tal de promoure una oferta acadèmica més adequada a la
demanda.
Vist que el programa que es proposa és un accés temporal als estudis de filologia, que permet combinar, durant
el primer curs, dos graus filològics, i vist que aquest nou accés és una solució que permet mantenir una oferta
atractiva pels estudiants a l’espera que s’implementin les modificacions a l’arquitectura de graus que
s’estableixen en el Reial Decret 43/2015.
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 14 de març de 2013, 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el programa d’accés al grau obert en Llengües i
Literatures.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 98/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 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 14 de març de 2013, 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 corresponents als estudis de segon
cicle
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, 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.
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Acord 99/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la
seva aprovació.
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 14 de març de 2013, 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari, condicionat a
l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
-

Geoinformació
Traducció Audiovisual
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 100/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes per al
procés d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartació de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació
de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
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 14 de març de 2013, 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents:
•
•
•
•
•

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Facultat de Dret
Facultat de Biociències
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 101/2015, de 26 de novembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació del llistat de titulacions de grau
impartides totalment o parcial en llengua que possibiliten el reconeixement de punts addicionals d’idioma en les
convocatòries de mobilitat.
Atesa la necessitat de disposar d’un llistat del graus de la UAB impartits total o parcialment en una llengua
estrangera i que possibiliten als estudiants que els cursen acreditar directament el seu nivell de llengua
estrangera en les sol·licituds d’ajuts de mobilitat a la UAB.
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.
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 14 de març de 2013, 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 ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el llistat de titulacions de grau impartides totalment o parcial en llengua estrangera que
possibiliten el reconeixement de punts addicionals d’idioma en les convocatòries de mobilitat.
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.

I.4.2. Comissió d’Afers d’Estudiants
[tornar a l’índex]
Acord 7/2015, de 25 de novembre de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Atès el què disposen les Bases reguladores d’ajuts per a desenvolupar les activitats de l’estudiantat.
Atès que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida pressupostària pels Ajuts a
activitats de l’estudiantat (projecte GG201583) dotada amb 10.000€ pel curs 2015-2016.
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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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’Ajuts a activitats de l’estudiantat per al curs 2015-2016.[Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 8/2015, de 25 de novembre de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Vist el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”, que té per objecte
finançar diverses accions de caràcter social dins de la Universitat.
Vist que una de les accions incloses en el conveni és la convocatòria d’ajuts per a realitzar estades de
pràctiques internacionals en institucions i empreses de països europeus, adreçada a estudiants de darrer curs
de grau dels centres propis de la UAB.
Vista la necessitat d’establir un marc regulador per a resoldre les sol·licituds de la Convocatòria d’ajuts a la
mobilitat professional internacional.
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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa d'Ajuts a l'Estudi: Ajuts a la mobilitat professional internacional
per al curs 2015-2016. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, 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 29/2015, de 4 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació
d’aquests criteris bàsics constitueix un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels
pressupostos de la UAB corresponents a l’any 2016.
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Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades 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 delegada informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre criteris bàsics d’elaboració dels
pressupostos.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització
de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per a l’any
2016”.
SEGON.- Elevar al Consell de Govern l’acord anterior per tal que aquest exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la Vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 30/2015, de 4 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015 on es va acordar aprovar la
proposta de criteris per a la distribució del pressupost dels programes de doctorat per a l’any 2015.
Vista la proposta de la vicerectora d’investigació d’establir una dotació complementària al pressupost dels
programes de doctorat per l’any 2015.
Ates l’increment substancial de les defenses de tesis doctorals per l’any 2015 respecte l’any anterior, es
considera necessari una assignació complementària al pressupost atorgat als programes de doctorat.
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 Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Atès que la Comissió de Doctorat de data 30 d’octubre de 2015 té previst informar favorablement de la
Dotació complementària al pressupost assignat als programes de doctorat de l’any 2015.
Vist l'article 10. 1 lletra d) 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 per aprovar els assumptes derivats de
l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria
d’administració i organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis
generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, la
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Dotació complementària al pressupost assignat als programes de doctorat de l’any 2015.
[Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 31/2015, de 4 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 15 d’octubre de 2015.
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Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015, de 25 de maig de 2015,
de 26 de juny de 2015 i de 23 de setembre de 2015 pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici
2015.
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 número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2015 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 15 d’octubre de 2015.[Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 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.

I.4.4. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]
Acord 20/2015, de 27 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
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, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2016 per a
becaris de les convocatòries PIF UAB d’acord amb les bases establertes. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 21/2015, de 27 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la RESOLUCIÓ ECO/1794/2015, de 28 de juliol, 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 2016 (FI-DGR).
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 13 de juliol de 2015.
Vist la Base 9 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.(No obstant això, 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 2015.
[Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació 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 22/2015, de 27 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la convocatòria d’ajuts postdoctorals publicada per la Fundació AXA, les bases de la qual es poden trobar
en el següent enllaç: http://www.axa-research.org/post-doctoral-fellowships.
Vista la informació enviada per l’Oficina de Projectes Internacionals i els plaços establerts per a la presentació
de sol·licituds.
Vistes les sol·licituds dels candidats que eleva l’Oficina de Projectes Internacionals a aquesta Comissió:
documents
documents
documents
documents

Candidats
Candidats
Candidats
Candidats

A
B
C
D

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 seleccionar al CANDIDAT D que proposar desenvolupar un projecte sobre
“Re-politicizing health in a world of mobility: the case of vector-borne disease in Greece”.
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SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació 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 23/2015, de 27 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 18 de novembre de 2015 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.
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 de les següents adscripcions de la recerca:
Sol·licitant
Assumpció Bosch Merino
Miguel Chillón Rodríguez

Vinculació
Prof.Agregada
ICREA

Origen
CBATEG
CBATEG

Institut/CER/Dep
Destí
Institut de Neurociències
Institut de Neurociències

Adscripció
Origen
100%
100%

actual
Destí
0%
0%

Proposta de canvi
Origen
Destí
0%
100%
0%
100%

SEGON.- Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Investigació 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.

I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]
Acord 51/2015, de 30 de novembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del
professorat i en la internacionalització.
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 i que 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 que regula els requisits del professorat lector.
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de data 3 de juliol del 2012 relatiu al Pla Serra Húnter, i vist el conveni
de col·laboració entre el departament d’Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes de 5
d’octubre de 2012.
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Vist l’article 18.2 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de
la Comissió de Personal Acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del Programa Serra
Húnter. [Document]
SEGON.- Facultar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica per tal que designi els nous membres
de les Comissions Avaluadores de la convocatòria en cas de renúncia dels inicialment previstos.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 52/2015, de 30 de novembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistos l'article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'Universitats i l'article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que
disposen que les universitats, d'acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d'octubre pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes de selecció
del professorat emèrit.
Vist l'article 12 del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic trametrà l'expedient a la Comissió de Personal Acadèmic, la
qual, després de sol·licitar els informes que consideri oportuns, decidirà sobre l'aprovació de la proposta de
nomenament per delegació del Consell de Govern. Atesa la creació en la Comissió de Personal Acadèmic d’una
subcomissió que examina les propostes i les eleva a la Comissió per a la seva consideració.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic del dia 17 de juliol de 2015 pel que fa al nomenament de
professorat emèrit, i atès que s’han presentat impugnacions a dues denegacions de nomenament de
professorat emèrit.
Vistes les impugnacions presentades pel director del departament de Geologia i pel director del departament
d’Art i Musicologia, i per les persones interessades.
Vist l’article 20 a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa,
que estableix la manca de legitimació dels òrgans de l’Administració Pública per interposar recursos contra
l’activitat de la pròpia administració i dels membres dels seus òrgans col·legiats en relació a l’activitat de
l’esmentada Administració, i l’article 193.3 dels Estatuts de la UAB, que estableix que els òrgans de la
universitat no poden interposar recurs contra els acords i resolucions dictats per altres òrgans de la mateixa
universitat.
Vist l'article 18.2 d) 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, per delegació del Consell de Govern, els nomenaments de professors i professores emèrits.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER- No admetre a tràmit les impugnacions presentades pel director del departament de Geologia i pel
director del departament d’Art i Musicologia per manca de legitimació activa.
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SEGON.- Admetre a tràmit i prendre en consideració les impugnacions presentades per les persones
interessades.
TERCER.- Estimar les impugnacions presentades contra les denegacions de nomenament de professorat emèrit i
per tant aprovar la proposta de nomenament de professorat emèrit als professors continguts en l'annex adjunt.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicerector de Professorat i Programació per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 53/2015, de 30 de novembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques
i privades a les que estiguin adscrits.
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.
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 14 de març de 2015, pel que fa a les
competències 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 Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria, plaça i perfil i el calendari de l’Annex 5 a la 13a convocatòria per a la
contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015/16. [Document] [Document] [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
Acord 54/2015, de 30 de novembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques
i privades a les que estiguin adscrits.
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.
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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 14 de març de 2015, pel que fa a les
competències 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 Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos i prelació d’admesos de l’Annex 4 a la 13a
convocatòria per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015/16.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
Acord 55/2015, de 30 de novembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 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 pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següetns
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2015 d’avaluació de l’activitat
docent.
SEGON.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 56/2015, de 30 de novembre de la 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 l’entitat Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (IRHSCSP)/Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han sol·licitat a la
UAB que investigadors d’ambdues entitats puguin exercir tasques de recerca a la UAB.
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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 de la vicerectora d’Investigació, 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 l’entitat
Barcelona de Serveis Municipals (BSM), amb destinació al Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la
UAB.
SEGON.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al doctor Jordi Riba Serrano,
investigador de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP)/Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca del
Vicerectorat d’Investigació de la UAB.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 57/2015, de 30 de novembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista l’estructura retributiva del personal docent i investigador, tant funcionari com contractat, que inclou un
complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
Vista la normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel Consell de
Govern de 5 de març de 2014, i modificada per acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2014.
Atès que el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics, en el cas del PDI funcionari, està inclòs en les
pagues extraordinàries, mentre que, per al PDI laboral no en forma part.
Vista la resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos de 25 de maig de 2010.
Ateses les previsions de l’esmentada resolució, segons les quals el complement per càrrec acadèmic queda
definit per imports mensuals, i en conseqüència el PDI contractat percep una quantitat anual menor que el PDI
funcionari pel mateix concepte, i aquesta circumstància fa que la mateixa càrrega de treball i la mateixa
dedicació siguin remunerades de manera diferent en funció del col·lectiu.
Vista la voluntat de la UAB d’assegurar un tracte equivalent entre ambdós col·lectius en aquest àmbit.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 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 Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la relació del personal docent i investigador contractat que, durant l’any
2015, ha exercit algun càrrec acadèmic dels previstos a la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de
gestió i de direcció de la UAB, per tal que rebin una quantitat addicional que anivelli les percepcions anuals del
PDI contractat amb les del PDI funcionari per al mateix concepte, d’acord amb els imports fixats a la Resolució
de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos de 25 de maig de 2010.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que aprovi la retribució singular i individual a cadascun
dels integrants de la relació esmentada.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmic
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I.4.6. Comissió de Política Lingüística
[tornar a l’índex]
Acord 5/2015, de 23 de novembre, de la Comissió de Política Lingüística
ANTECEDENTS
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011.
Atès que l’any 2015 és el darrer de vigència del Pla, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, en la sessió
del 5 de març del 2015, va prendre l’acord següent:
Aprovar la proposta Procés elaboració del nou Pla de llengües 2016-2020.
En la sessió de l’1 de juliol de 2015 es va informar de les consultes fetes en relació amb el nou Pla de llengües
i es van presentar uns temes per al debat (punt 4 de la sessió d’aquell dia).
En la sessió del 6 d’octubre del 2015 es va presentar un document de Bases per al nou Pla de llengües de la
UAB perquè fos debatut en el si de la Comissió.
CONSIDERACIONS
Durant la sessió es presentarà el document Pla de llengües de la UAB (2016-202) (v. annex 1) perquè sigui
debatut en el si de la Comissió i, si escau, l’aprovi.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els
següents
ACORDS
1. Informar favorablement el document de Pla de Llengües de la UAB 2016-2020. [Document]
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
3. Comunicar aquest acord al vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 6/2015, de 23 de novembre, de la Comissió de Política Lingüística
ANTECEDENTS
Les persones sotasignants de la sol·licitud que s’adjunta com a annex 1 han demanat a la directora del Servei
de Llengües que la seva sol·licitud sigui elevada a la Comissió de Política Lingüística.
CONSIDERACIONS
Durant la sessió es posarà a consideració de la Comissió la sol·licitud que s’adjunta com a annex 1 per tal que
els membres de la Comissió exposin la seva opinió sobre la qüestió.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els
següents
ACORDS
1. Estar assabentats de l’existència de la sol·licitud.
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
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3. Comunicar aquest acord al vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

II. Convenis institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]
Conveni de 8 d’octubre de 2015 entre la UAB i la Universidad Regional Amazónica IKIAM (Tena - Ecuador),
per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 6 de novembre de 2015 entre la UAB i la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
(Buenos Aires – Argentina), per establir un marc de col·laboració comú.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]
Conveni de 28 de febrer de 2013 entre la UAB i el Consell Intersectorial d'Empresaris (CIESC), per establir
la col·laboració entre les dues institucions en el marc del Fons Olga Torres i del Programa de pràctiques
externes del Campus Sabadell de la Facultat d'Economia i Empresa.
Conveni de 14 de gener de 2014 entre la UAB i la Universitat Jaume I de Castelló, per establir la
col·laboració entre les dues institucions a través dels grups ITACA-UJI i GRISS.
Conveni de 6 de maig de 2014 entre la UAB, la Fundació Hospital Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR) i
l’Institut Català de la Salut (ICS), per col·laborà amb la VHIR facilitant la utilització de les aules i altres espais
d'ús general de la Unitat Docent Vall d'Hebron per impartir el "Títol de MU en Recerca Biomèdica Translacional".
Addenda de 7 d’octubre de 2014, addenda XI al conveni de col·laboració de 22 de setembre de 1998 entre
la UAB i el Banc de Sabadell (BS), per promoure i realitzar activitats de recerca i de formació d'alt nivell en
temes d'economia.
Addenda de 18 de novembre de 2014, addenda 2 al conveni de col·laboració docent signat amb el CREAF al
10 de juliol de 2013 entre la UAB i el Centre de Recerca Ecologia i Aplicacions Forestals (CREAF).
Conveni de 27 d’abril de 2015 entre la UAB, l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), la Fundació Parc de Recerca de la
UAB (PRUAB), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Laboratori de Llum Sincrotó ALBA
(CELLS), per establir la col·laboració entre les dues institucions.
Conveni d’1 de maig de 2015 entre la UAB i l’Hospital Sant Joan de Déu, de col·laboració docent - Curs
2014/2015.
Conveni de 4 de maig de 2015 entre la UAB i l’Agència d'Habitatge de Catalunya, Contracte - Annex
vinculant al contracte de comanda externa a la UAB per a la instal·lació de tecnologia solar fotovoltaica a la seu
de l'agència de l'habitatge de Catalunya del carrer Diputació, 92 (Barcelona) en el marc del Projecte europeu
DIDSOLIT – PB.
Conveni de 5 de juny de 2015 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages (Manresa), per la tramitació
d'ajuts Erasmus pel personal docent i d'administració i serveis de la Fundació.
Conveni de 7 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Ajuntament de Rubí, per a emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2015.
Conveni de 17 de juliol de 2015 entre la UAB i A.G. Pajuelo – Consultores Apícolas, col·laboració docent Curs acadèmic 2014/2015 i 2015/2016.
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Addenda de 24 de juliol de 2015 entre la UAB, el Centre de Visió per Computació (CVC) i l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, addenda al conveni per a la creació d'un laboratori viu basat en tecnologia al servei de
biblioteques de Sant Cugat: Volpelleres Library Living Lab (VL3) per la qual s'inclou com annex I al conveni de
data 4 de desembre de 2013 la relació de l l’equipament adquirit per la UAB a través del projecte Campus
d’Excel·lència Internacional.
Addenda de 1 de setembre de 2015 entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF), addenda II al conveni de 2 de juny de 2014 relatiu al programa de Doctorat en Ecologia Terrestre
(addenda per deixar sense efecte l'addenda de 3 de novembre de 2014).
Conveni de 7 de setembre de 2015 entre la UAB i l’Institut de Fisica d'Altes Energies (IFAE), de col·laboració
docent – Curs 2015-2016.
Addenda de 9 de setembre de 2015 entre la UAB i Miguel Torres S.A. (MTSA), per prorrogar el conveni de
col·laboració en assessoraments, intercanvis d’informació i realitzacions, en els camps de la investigació i el
desenvolupament.
Conveni de 17 de setembre de 2015 entre la UAB i l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), document
d'adhesió de la UAB a la constitució de l'Associació Bioinformatics Barcelona.
Addenda de 18 de setembre de 2015 al conveni de setembre de 2014, entre la UAB i Norwegian
Institute for nature Research the (NINA), Erik Gómez investigador vinculat de la Universitat (IVU de) en Ciència
i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB) - Any 2015/2016.
Conveni d’1 d’octubre de 2015 entre la UAB, el Departament d'Economia i Coneixement, les Universitats
Catalanes i el Consell Interuniversitari de Catalunya, per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels
joves estudiants i graduats universitaris.
Conveni de 6 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC), de col·laboracio
docent Curs 2015-2016.
Addenda de 6 d’octubre de 2015 al conveni de 22 d'octubre de 2014, entre la UAB i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la incorporació a jornada parcial del professorat destinat
en centres educatius del Departament d'Ensenyament a la UAB.
Addenda de 9 d’octubre de 2015 entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB), Addenda i pròrroga al conveni pel
qual la FUAB dóna diners pel finançament del Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants en la
modalitat de pràctiques per al curs 2015/2016 (es modifica la clàusula primera).
Conveni de 15 d’octubre de 2015 entre la UAB, el Consell Comarcal Vallès Occidental i la Fundació
Autònoma Solidària, per a emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a
l'any 2015.
Conveni de 20 d’octubre de 2015 entre la UAB i la Johan Cruyff Academics International SL (Johan Cruyff
Institute), per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 23 d’octubre de 2015 entre la UAB i l’Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants
(ACACEE), per regular l’aportació econòmica que farà l’ACACEE a favor de la UAB de part dels rendiments que
obtingui de l’explotació del futbolí ubicat al Bar de la Plaça Cívica, espai explotat per Hotel Campus SL.
Addenda de 29 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Consell Comarcal Vallès Occidental, addenda que
modifica les clàusules tercera, sisena i vuitena del conveni de cooperació per a la participació de la UAB com a
usuari del servei comarcal de biomassa forestal - instal·lació i manteniment caldera de biomassa i
subministrament d'energia tèrmica als edificis del servei d'activitat fisicoesportives.
Conveni de 5 de novembre de 2015 entre la UAB i la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura),
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
Addenda de 6 de novembre de 2015, al conveni de 28 d’abril de 2006 entre la UAB, la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) Ii la Societat de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, SA titular
de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), quarta addenda per ampliar els termes de la
col·laboració entre les parts mentre es dugui a terme el Màster Universitari Teledetecció i Sistemes d’Informació
Geogràfica per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
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Addenda de 19 de novembre de 2015, al conveni de 28 de maig de 2008, entre la UAB i Catalunya Banc
SL (CatalunyaCaixa), acord de renovació relatiu als carnets universitaris (2017 i 2018) (targetes universitàries).
Addenda de 19 de novembre de 2015, al conveni de 13 de desembre de 2011, entre la UAB i Catalunya
Banc SL (CatalunyaCaixa), acord de renovació de les aportacions (2016 i 2017).
Conveni de 20 de novembre de 2015 entre la UAB i la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura,
DG Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni), per a la difusió del Servei Cientificotècnic SIBHIL·LA i de les Bases
de Dades FONSHL, TRACES i IFMuC.
Conveni de 27 de novembre de 2015 entre la UAB i l’Ajuntament de Gavà, per a la creació del Campus
d'Arqueologia UAB Mines de Gavà.
Addenda de 27 de novembre de 2015 entre la UAB i l’Ajuntament de Gavà, per a la creació del Campus
d'Arqueologia UAB Mines de Gavà.

III. Estructures bàsiques i participació en altres centres
III.1. Centres d’estudis i de recerca (CER)
[tornar a l’índex]
Creació de l’Institut d'Estudis Europeus (IEE-UAB) (codificació BADUS: 2777) segons l’acord 90/2015, de
12 de novembre, del Consell de Govern.
Creació de l’International Center For Animal Law and Policy (ICALP) (codificació BADUS: 2775) segons
l’acord 91/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern.
Creació del Centre d’Estudis de la Amèrica Colonial (CEAC) (codificació BADUS: 2) segons l’acord
92/2015, de 12 de novembre, del Consell de Govern.

IV. Nomenaments i cessaments
IV.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]
IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual nomena la senyora Rafaela Blanco Sánchez
coordinadora 1r. Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual
coordinadora 2n. Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.

nomena la senyora Maria Feijoo Cid

Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Manuel Quintanilla
Martínez coordinador 3r. Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual nomena la senyora Antonia Arreciado
Marañón coordinadora 4t.. Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Enrique Domingo Ribas
coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina a la UD Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina.
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Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Montiel
Dacosta coordinador d’Estudis Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Carlos Tolosa Vilella
coordinador 3r. Curs Grau de Medicina – UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Montiel
Dacosta coordinador 6è. Curs Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2015, per la qual nomena la senyora Anna Gil Bardají
coordinadora de la Titulació de Traducció i d’Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Iglesias
Fonseca coordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 17 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Joaquín Gairín Sallán
degà de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Albert Casals Ibáñez
secretari i vicedegà de Pràctiques de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2015, per la qual nomena la senyora Alexandra Simón Villar
tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la Facultat d’Economia i Empresa

IV.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual la senyora Sabiniana San Rafael Gutiérrez
cessa com a coordinadora 1r. Curs Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual la senyora Paola Galbany Estragues cessa
com a coordinadora-secretària d’Intercanvis en el Grau d’Infermeria del Departament d’Infermeria.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual la senyora Antonia Arreciado Marañón cessa
com a coordinadora 3r. Curs Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual el senyor Manuel Quintanilla Martínez cessa
com a coordinadora 4t. Curs Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual el senyor Jordi Tor Aguilera cessa com a
coordinador del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual el senyor Ferran Segura Porta cessa com a
coordinador 6è Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual el senyor Ferran Segura Porta cessa com a
coordinador 3r. Curs del Grau de Medicina – UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2015, per la qual el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta cessi
com a subcoordinador del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2015, per la qual la senyora Maria Guadalupe Romero Ramos
cessi com a coordinadora de la Titulació de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2015, per la qual la senyora Isabel Galán Mañas cessi com a
vicedegana de Professionalització de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, 17 de novembre de 2015, per la qual la senyora Núria Gorgorió Solà cessi com a
degana de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, 20 de novembre de 2015, per la qual la senyora Georgeta Ion cessi com a
vicedegana d’Intercanvis i Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació.
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Resolució del rector, 20 de novembre de 2015, per la qual el senyor Antoni Navío Gámez cessi com a
secretari de Centre i Vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, 20 de novembre de 2015, per la qual el senyor Tomàs Peire Fernández cessi com a
vicedegà de Pràcticum de la Facultat de Ciències de l’Educació.

IV.2. Departaments
[tornar a l’índex]
IV.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor José Luis Martín Ramos
coordinador del Doctorat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Magí Farré Albaladejo
coordinador de l’Unitat de Farmacologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol del Departament de Farmacologia,
de Terapèutica i de Toxicologia.
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Xavier Ponte Font
coordinador del Laboratori d’Enginyeria Química II del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2015, per la qual nomena la senyora Pilar Comes Solé
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.

IV.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2015, per la qual el senyor José Luis Martín Ramos cessa com
a coordinador del Doctorat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2015, per la qual la senyora Eva Montané Esteva cessa com a
coordinador de la Unitat de Farmacologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol del Departament de Farmacologia,
de Terapèutica i de Toxicologia.
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2015, per la qual el senyor Magí Farré Albaladejo cessa com a
coordinador de la Unitat de Farmacologia de la UDIMAS del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de
Toxicologia.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2015, per la qual el senyor Salvador Grau Cerrato
coordinador de la Unitat de Farmacologia de la Unitat Docent Hospital del Mar del Departament de
Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
Resolució del rector, de 17 de novembre de 2015, per la qual el senyor Joaquín Gairín Gallán cessa com a
director del Departament de Pedagogia Aplicada.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2015, per la qual el senyor Antoni Santisteban Fernández
cessa com a secretari del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.

IV.3. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]
IV.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2015, per la qual nomena el senyor Antoni Méndez Vilaseca
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al Consell de l’Institut de Física d’Altes Energies
(IFAE).
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2015, per la qual nomena la senyora Caterina Biscari
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al Consell de l’Institut de Física d’Altes Energies
(IFAE)-
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IV.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2015, per la qual el senyor Ramon Pascual De Sans cessi com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al Consell de l’Institut de Física d’Altes Energies
(IFAE).
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2015, per la qual la senyora Laura Masgrau Fontanet cessi
com a secretària de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.

IV.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
[tornar a l’índex]

IV.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 11 de novembre de 2015, per la qual nomena la senyora Digna Couso
Directora del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM).

V.4.2. Cessaments
Resolució del rector, de 11 de novembre de 2015, per la qual la senyora Roser Pintó Casulleras cessi com
a directora del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM).

V. Convocatòries i resolucions de places
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

V.1.1. Convocatòries
Resolució del rector de 2 de novembre de 2015, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que
hagifinalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/228
1
Agregat/ada
Ciència Animal i dels Aliments
Millora Genètica Animal (Grau Veterinària)
Millora Genètica Animal (Producció Animal)

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/229
1
Agregat/ada
Ciència Política i Dret Públic
Ciència Política i de l’Administració
Ciència Política i de l’Administració

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/230
1
Agregat/da
Història Moderna i Contemporània
Fonaments del Mon Modern
Història Moderna
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Resolució del rector de 2 de novembre de 2015 per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/213
1
Agregat/ada
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Bases de l’enginyeria i l’enginyeria química
Enginyeria química

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/215
1
Agregat/ada
Física
Física de les radiacions i de la matèria
Física aplicada

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/216
1
Agregat/ada
Enginyeria Electrònica
Electrònica de transmissors i receptors
Electrònica

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/217
1
Agregat/ada
Filologia Espanyola
Sintaxi de l’espanyol:l’oració simple
Llengua espanyola

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita

AL/15/218
1
Agregat/ada
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de
la Salut
psicometria
metodologia de les ciències del
comportament

Perfil docent
Perfil investigador

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/219
1
Agregat/ada
Química
Química analítica
Química analítica

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/220
1
Agregat/ada
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i cirurgia d’èquids
Medicina i cirurgia animal

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita

AL/15/221
1
Agregat/ada
Biologia
Cel·lular,
d’Immunologia
Histologia

Perfil docent
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Perfil investigador

Biologia cel·lulaR

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/222
1
agregat o agregada
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Introducció a la història medieval i l’època
del gòtic
Història medieval

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/224
1
agregat o agregada
Sanitat i Anatomia Animals
sanitat animal, malalties infeccioses
sanitat animal

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/225
1
agregat o agregada
Economia Aplicada
economia política
Economia Aplicada

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/226
1
agregat o agregada
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
dret sindical
dret del treball i de la seguretat social

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador

AL/15/227
1
agregat o agregada
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
salut i ambient
antropologia física

V.1.2. Resolucions
Resolució del rector de 2 de novembre de 2015, per la qual s’integra al cos de Professors Titulars
d’Universitat el senyor Ramón Vilanova Arbós amb efectes 21 de setembre de 1998.

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

V.2.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de novembre de 2015, per
la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça de tècnic/a
informàtic/a sènior (personal laboral grup 2), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l'Àrea de Planificació
de Sistemes d'Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de novembre de 2015 per la
qual es convoca anunci per a la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça de
gestor/a de relacions laborals (personal funcionari subgrup A2) amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals
i Gestió de Personal de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de la UAB .
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de novembre de 2015 per
la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana
expert/a en protecció radiològica (personal laboral grup 2), amb destinació a la Unitat de de Protecció
Radiològica (Administració de Centre de Medicina) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de novembre de 2015 per
la qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça
d’administratiu/iva especialista (personal funcionari subgrup C1), amb destinació a la Unitat Docent de Sant
Pau (Administració de Centre de Medicina) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de novembre de 2015 per
la qual es convoca concurs general per a la provisió de de 5 places d’administratiu/iva (personal funcionari
subgrup C1), amb destinació a diversos àmbits del Campus de Bellaterra (UAB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de novembre de 2015 per
la qual s'esmena la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió d'una
plaça d'administratiu/iva especialista (subgrup C1) per la Unitat Docent de Sant Pau, modificant l'horari de la
plaça i s'amplia el termini de presentació de sol·licituds fins l'1 de desembre de 2015.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de novembre de 2015 per
la qual es convoca concurs general per a la provisió de de 4 places d’auxiliar administratiu/iva (personal
funcionari subgrup C2), amb destinació a diversos àmbits del Campus de Bellaterra (UAB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de novembre de 2015 per
la qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de de tres places de
secretari/ària de direcció (personal funcionari subgrup C1), amb destinació a la Gabinet de Suport a l’Equip de
Govern, Vicegerència de Recerca i Àrea de Gestió de la Recerca (plaça compartida) i Àrea de Comunicació i
Promoció

V.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2015, per
la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça de cap de la Unitat de Suport a la
Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals de la UAB (escala de gestió - subgrup A2) i s’adjudica al Sr. Enric
López Cejas.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de novembre de 2015, per
la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça de gestor/a acadèmic/a de la
Gestió Acadèmica de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell de la UAB (escala de gestió - subgrup A2) i
s’adjudica a la Sra. M. Catalina Gallego González.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de novembre de 2015, per
la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça de tècnic/a
informàtic/a sènior (personal laboral grup 2), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l'Àrea de Planificació
de Sistemes d'Informació de la UAB i s’adjudica al Sr. Antonio J. Cumplido Sánchez.

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
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