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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 09/2016, de 30 de març, del Consell Social
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 22 de febrer de 2016.
Acord 10/2016, de 30 de març, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 88.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’acord PLE 75/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre de 2015, en virtut del qual
s’aprova el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2016, el qual, en concepte de
col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) per a la
realització i finançament de la de la sisena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del
quart estudi sobre la inserció dels doctors i el segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters,
consigna 15.750 euros, import que correspon al 50% del cost total de l’estudi (31.500 euros) que assumeix la
UAB, segons consta en la proposta de conveni de col·laboració (Document PLE 10/03-2016); i vist que
l’adjudicació del concurs públic 73/2015 de la UAB per a la contractació del servei d’auditoria de la UAB (cost
previst en el pressupost 2016 del Consell Social), comporta la disponibilitat pressupostària per fer front en l’any
2016 al 100% del total de la despesa dels esmentats estudis d’inserció laboral.
Vist l’article 31.1.b del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB i que, d’acord amb
l’article 22.1 de l’esmentat reglament, aquest punt es tracta directament en el Ple del Consell Social donat que
la Comissió Universitat-Empresa no s’ha pogut dur a terme en el mes de març de 2016 per raons justificades i
atesa la urgència de determinar l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, la UAB i el Consell Social de la UAB, per a la seva signatura.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic i que es presenta la proposta de conveni una vegada complimentat el
procés de revisió i autorització corresponent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la
UAB i el Consell Social de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 10/03-2016.
Acord 11/2016, de 30 de març, del Consell Social
Exposició de motius
Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public
buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian
Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània,
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i
‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.
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Atès que aquest el Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes
empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables.
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB està portant a terme vàries instal·lacions d’energies
solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al propietari de
naturalesa pública titular de l’edifici. (Documents PLE 11/03-2016 i PLE 12/03-2016).
Atès que amb anterioritat la UAB ha signat acords amb la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Agència
d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SPM Promocions
Municipals de Sant Cugat del Vallès SA, en virtut dels quals la UAB es va comprometre a instal·lar en edificis de
la seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides (DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH) i, un cop
finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la UAB ha de cedir la titularitat de les referides
instal·lacions a les institucions públiques receptores, d’acord amb els termes de l’esmentat Projecte de recerca.
Atès que en data 12 de maig de 2015 la UAB, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Ecoparc del Besòs, S.A. van
formalitzar un conveni de col·laboració en virtut del qual la UAB va instal·lar a un edifici de l’AMB (l’àrea de
l’edifici de visites, administració i personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a la
Avinguda Torre Mateu s/n del municipi de Montcada i Reixac) la instal·lació solar demostrativa del projecte
DIDSOLIT.PB de la tecnologia solar de concentració Dish Stirling amb una potència equivalent total de 4 kW.
(Document PLE 13/03-2016)
Atès que en data 15 de juliol de 2015 la UAB va formalitzar amb Elèctrica Pintó, S.L. el contracte administratiu
núm. 34/2015 pel subministrament, servei d’execució, legalització i posada en marxa i manteniment d’un
sistema solar de concentració amb motor stirling incorporat, amb capacitat de generació tèrmica (3 kWt) i
elèctrica (1 kWe). (Document PLE 14/03-2016)
Atès que a l’acord 2.6 del conveni de 12 de maig de 2015 (Document PLE 13/03-2016) la UAB es va
comprometre a cedir la propietat de la instal·lació a l’AMB un cop finalitzada i en marxa la mateixa, així com,
complertes una sèrie de condicions establertes a l’acord 3 del mateix, les quals s’acrediten mitjançant
certificació. (Document PLE 15/03-2016)
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques.
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l’article 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.
Vist l’acord 20/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de març de 2016, en virtut del qual
s’aprova autoritzar la cessió gratuïta de la titularitat de la instal·lació Dish Stirling a favor de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i elevar la proposta al Consell Social.
Vist l’acord CE 17/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de març de 2016, pel qual
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la cessió
gratuïta de la titularitat de la instal·lació Dish Stirling ubicada a l’àrea de l’edifici de visites, administració i
personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a l’Avinguda Torre Mateu s/n del municipi de
Montcada i Reixac, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; 2) Encarregar la vicerectora d’Economia i
Organització de la UAB l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent
d’Economia de la UAB, 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) Autoritzar la cessió gratuïta de la titularitat de la instal·lació Dish Stirling ubicada a l’àrea de l’edifici de
visites, administració i personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a l’Avinguda Torre
Mateu s/n del municipi de Montcada i Reixac, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
2) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 12/2016, de 30 de març, del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
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. (Document PLE 16/03-2016 i
document PLE 17/03-2016)
Vist l’article 88 apartat e, 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 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 96/2015 pres pel Consell de Govern de 12 de novembre de 2016, pel qual s’acorda: 1) 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; 2) Encarregar al vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords; 3) Comunicar els presents acords al
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius; 4) Informar dels
presents acords al Consorci Centre de Visió per Computador.
Atesa la sol·licitud de 16 de febrer de 2016 del departament competent de la Generalitat de Catalunya de
comptar amb l’acord corresponent del Consell Social sobre la ratificació de la modificació dels esmentats
estatuts, en aplicació de l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
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Vist l’acord CE 23/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de març de 2016, pel qual
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)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
CE 45/03-2016; 2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment
d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Informar del present acord al Consorci Centre de Visió per Computador.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
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 PLE 17/03-2016.
2)

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

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

Informar del present acord al Consorci Centre de Visió per Computador

Acord 13/2016, de 30 de març, del Consell Social
Exposició de motius
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2015 (document PLE
18/03-2016).
Vist l’acord CE 20/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de març de 2016, pel qual
s’acorda:1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la
UAB corresponent a l’exercici 2015; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de
tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2015.
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 la previsió de tancament del pressupost
de la UAB corresponent a l’exercici 2015.
Acord 14/2016, de 30 de març, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2016.
Vist l’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.
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Vist l’acord CE 21/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de març de 2016, en la qual
s’acorda:1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la
UAB de l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 41/03-2016; 2) Presentar al Ple del
Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB, d’acord amb el que consta en el
punt primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
de l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document PLE 19/03-2016.
Acord 15/2016, de 30 de març, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 75/2015 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document
PLE 100/12-2015.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 17 de febrer de 2016 resol
favorablement la sol·licitud d’incorporació de romanent 2015 del Consell Social en el seu pressupost de l’any
2016, per import de 39.500 € per al projecte Alumni, d’acord amb el que va aprovar el Ple del Consell Social
reunit el 28 d’octubre de 2015 (acord PLE 55/2015), en relació a destinar 39.500 euros de recursos disponibles
del pressupost del Consell Social de l’any 2015 per al projecte Alumni de la UAB (adquisició i desenvolupament
d’una base de dades ordenada i una eina de comunicació – CRM-, a dur a terme en el període comprès entre
novembre de 2015 i abril de 2017).
Vist que el pressupost del Consell Social de l’exercici 2016 incorpora, en concepte de la 6a edició de l’estudi de
la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi sobre la inserció dels doctors i el segon estudi sobre
la inserció laboral dels graduats en màsters que duu a terme AQU Catalunya, una despesa d’import 15.750
euros que correspon al 50% del cost total de l’estudi (31.500 euros) que assumeix la UAB, segons consta en el
conveni de col·laboració corresponent (punt 4 de l’ordre del dia del Ple de 30 de març de 2016, document PLE
10/03-2016). I vist que l’adjudicació del concurs públic 73/2015 de la UAB per a la contractació del servei
d’auditoria de la UAB (cost previst en el pressupost 2016 del Consell Social), comporta la disponibilitat
pressupostària per fer front en l’any 2016 al 100% del total de la despesa dels esmentats estudis d’inserció
laboral.
Vist que en el Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 22 de febrer de 2016 la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat informa que no es duu a terme el projecte Smart Campus en l’any 2016 i les raons que
ho justifiquen, i que en el pressupost del Consell Social de l’exercici 2016 hi ha prevista una despesa de 5.000
euros per aquest projecte.
Vist l’acord CE 22/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de març de 2016, en la qual
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta modificació de crèdit del pressupost
del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 42/03-2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social
S'acorda

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-6-

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 138

març / 2016

Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona
corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document PLE 20/03-2016.
Acord 16/2016, de 30 de març, 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 proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 12/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 10 de març de 2016, que estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent:
Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International
Vaccinology Education
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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.
Vist d’acord CA 05/2016 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 16 de març de 2016, que
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la
creació del títol de màster universitari Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus
Mundus in Leading International Vaccinology Education, d’acord amb el que consta en el document CA 04/032016; 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 el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de la UAB l'execució i el seguiment del punt
primer del present acord; 4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, 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 màster universitari Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes /
Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education, d’acord amb el que consta en el document
PLE 21/03-2016.
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 el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de la UAB l'execució i el seguiment del
punt primer del present acord.
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4)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 17/2016, de 30 de març, del Consell Social
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau 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 13/2016 pres pel Consell de Govern en la seva reunió de 10 de març de 2016, que estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster següent, per al curs 2016/2017:
-

Contemporary Arabic Studies.

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, que passa a denominarse Màster en Infermeria Oncològica: Atenció Integral.
Diploma de Postgrau en Periodisme de Conflictes, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en la
Comunicació dels Conflictes i de la Pau, amb efectes dels del curs 2010-2011.
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster i la modificació de títols de diplomes de postgrau 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.
Vist l’acord CA 06/2016 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 16 de març, que estableix:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la creació del títol de màster propi següent, per al curs 2016/2017:

-

Contemporary Arabic Studies, d’acord amb el que consta en el document CA 05/03-2016.

2)

Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:

Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, que passa a denominar-se
Màster en Infermeria Oncològica: Atenció Integral.
Diploma de Postgrau en Periodisme de Conflictes, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en la
Comunicació dels Conflictes i de la Pau, amb efectes dels del curs 2010-2011.
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.
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Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)

Aprovar la creació del títol de màster propi següent, per al curs 2016/2017:

-

Contemporary Arabic Studies, d’acord amb el que consta en el document PLE 22/03-2016.

2)

Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:

Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, que passa a denominar-se
Màster en Infermeria Oncològica: Atenció Integral.
Diploma de Postgrau en Periodisme de Conflictes, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en la
Comunicació dels Conflictes i de la Pau, amb efectes dels del curs 2010-2011.
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

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

Acord 04/2016, de 16 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Aprovar l'acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 11 de febrer de 2016.
Acord 05/2016, de 16 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
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 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 12/2016 pres pel Consell de Govern de 10 de març de 2016, que estableix el següent:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent:
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Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International
Vaccinology Education.
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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, 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 màster universitari Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes /
Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education, d’acord amb el que consta en el document CA
04/03-2016.
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 el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de la UAB l'execució i el seguiment del
punt primer del present acord.
4)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu
Acord 06/2016, de 16 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes 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 13/2016 pres pel Consell de Govern de 10 de març de 2016, que estableix el següent:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster següent, per al curs 2016/2017:
-

Contemporary Arabic Studies.

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, que passa a
denominar-se Màster en Infermeria Oncològica: Atenció Integral.
Diploma de Postgrau en Periodisme de Conflictes, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en
la Comunicació dels Conflictes i de la Pau, amb efectes dels del curs 2010-2011.
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster i la modificació de títols de diplomes de postgrau al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 10 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 138

març / 2016

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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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 del títol de màster propi següent, per al curs 2016/2017:
Contemporary Arabic Studies, d’acord amb el que consta en el document CA 05/03-2016.

2)

Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:

Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, que passa a denominarse Màster en Infermeria Oncològica: Atenció Integral.
Diploma de Postgrau en Periodisme de Conflictes, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en la
Comunicació dels Conflictes i de la Pau, amb efectes dels del curs 2010-2011.
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 07/2016, de 16 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en
matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de
renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de
les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant
públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la
Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària.
Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les
universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o
departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència
universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix
entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió
de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als
pressupostos de les universitats corresponents.
Vist l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca al president del Consell Social de la UAB, rebut en data 29 de
febrer de 2016, en el que es fa constar que d’acord amb la normativa reguladora de la Distinció Jaume Vicens
Vives i amb els procediments que cada universitat hagi fixat, pertoca a aquest Consell Social, elevar les
candidatures de la UAB a la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es conclou sobre la
conveniència d’establir uns criteris de selecció de les candidatures que es rebin, de cara a determinar les que
s’han d’elevar al departament competent en matèria d’universitats.
Vist que en les Comissions Acadèmiques de 2 d’abril de 2013, 28 de gener de 2014 i 4 de febrer de 2015
s’acorden els aspectes a valorar per a la selecció de les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens
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Vives dels anys 2013 2014 i 2015, respectivament, a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, i que per a
l’any 2016 es proposen els mateixos aspectes a valorar.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de
l’any 2016 a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la
candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents:
Millora de la qualitat en la docència.
Elaboració de materials docents innovadors.
Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
Creació d’escola o de model docent.
Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals
com internacionals.
Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de
qualitat.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora de de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució, als efectes que
siguin oportuns.

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

Acord 12/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 11 de febrer de 2016.
Acord 13/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla
anual d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest
sentit.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 10/2015 pres per la Comissió Econòmica de 26 de març en el qual s’acorda:
1)Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2015, d’acord amb el que consta
en el document CE 05 bis/03-2015:
Auditoria de la Formació a la UAB.
Auditoria de compliment de la Llei de contractes de l’Administració Pública.
Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
Auditoria de compliment en l’aplicació de la instrucció per la incorporació de romanents al pressupost
2015.
Auditoria del Sistemes d’Informació de la UAB.
2) Recomanar al Parc de Recerca UAB la realització durant l’any 2015 d’una auditoria d’activitats i processos
relacionats amb la UAB; 3) Comunicar el punt primer d’aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització
i Planificació de la UAB als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Vist l’informe de conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2015 que presenta la Gerència.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
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La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes
de la UAB corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 30/03-2016.
Acord 14/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla
anual d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest
sentit.
Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2016 que presenta la Gerència.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)

Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2016:

Auditoria del compte corrent de taxes.
Auditoria de compliment de la Llei de Contractes de l’Administració Pública.
Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
Auditoria de compliment de la instrucció per la incorporació de romanents al pressupost 2015, tant en la
sol·licitud com en l’aplicació.
Auditoria de la gestió econòmica de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental.
Auditoria de la LOPD (externalitzada i subjecte a la disponibilitat pressupostària)
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de
les gestions que siguin oportunes.
Acord 15/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta de la gerència pel que fa a les tarifes del Programa d’Study Abroad Campus per al curs
acadèmic 2016-2017.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
Aprovar les tarifes del Programa d’Study Abroad per al curs acadèmic 2016-2017, d’acord amb el que
consta en el document CE 31/03-2016.
2)
Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Acord 16/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist el Decret 118/2015, de 23 de juny i la correcció de dades de 26 de juny pel qual es fixen els preus dels
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs
2015-2016. (DOGC núm. 6 900 , publicat el 26 de juny de 2015 ).
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Vist l’acord CE 47/2015 pres per la Comissió Econòmica de 9 de juliol en el qual s’acorda: 1) Aprovar els preus
dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic
2015-2016, d’acord amb el que consta en el document CE 48/07-2015; 2) Comunicar aquest acord a la
vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l’acord CE 65/2015 pres per la Comissió Econòmica de 8 d’octubre, en el qual s’acorda:
1)
Modificar el document CE 48/07-2015 aprovat en acord 47/2015 de la Comissió Econòmica del Consell
Social de la UAB de data 9 de juliol, en el sentit que:
a)
En el punt 12.2 “Deduccions” de la pàgina 7 del document CE 48/07-2015 s’afegeixi l’apartat e), redactat
en els termes següents: “Aplicar una reducció en el preu del Màster Universitari en Gestió Documental,
Transparència i Accés a la Informació, en el cas que una institució amb conveni matriculi un nombre mínim
determinat d’alumnes, d’acord amb l’escalat detallat a l’annex I.”
b)
En l’epígraf 6.1.19 “Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i accés a la Informació” de
l’annex I del document CE 48/07-2015, s’afegeixi la informació següent:
“Descompte en el preu del crèdit per volum de matrícula a institucions amb conveni:
Nombre d’alumnes
d’1 a 2
3
de 4 a 6
de 7 a 10
Més de 10

% de reducció
0%
7%
10%
13%”
16%

2)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per
tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica d’aplicar una taxa per a la preinscripció
on line a estudis de doctorat.
Vistes les modificacions que comporta l’exposat en el paràgraf anterior (Document CE 32/03-2016).
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3 apartat c, 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) Modificar el document CE 48/07-2014 aprovat en acord CE 47/2015 i modificat en acord CE 65/2015 en les
reunions de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de data 9 de juliol i 8 d’octubre,
respectivament, en el sentit que:
a) En el punt 3.2 “Programes de Doctorat adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior” de la pàgina 4 del
document CE 48/07-2015, s’afegeixi el redactat següent:
“Així mateix, es proposa assimilar la taxa de preinscripció per a cursar estudis de de Doctorat a la UAB amb el
concepte recollit al decret, sobre l’estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació,
si correspon, en ensenyaments d’estudis de doctorat. Aquesta taxa té un import de 30,21€ i s’aplicarà per a
cada sol·licitud de preinscripció on line a uns estudis de Doctorat realitzada durant el curs acadèmic 2015-2016
(curs 2016-2017) i serà no reemborsable, encara que l’estudiant no formalitzi la matrícula als estudis de
doctorat de la UAB al qual s’ha preinscrit. Estaran exempts del pagament dels 30,21 euros els estudiants que
formalitzin la preinscripció a estudis de Doctorat no coordinats per la UAB.”
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b)
En el punt 3.2 “Programes no adaptats a l’EEES” de l’annex I del document CE 48/07-2015, s’afegeixi
l’epígraf 3.2.3, amb la informació següent:
Descripció
€/crèdit
€/Crèdit (*)
Observacions
3.2.3. Taxa de preinscripció on line als estudis de doctorat
30,21 €
Els preus no es diferencien per a
aquests col·lectius
Aquest preu és d'aplicació per a cada sol·licitud de preinscripció a uns estudis de
Doctorat realitzada durant el curs acadèmic 2015-2016 (curs 2016-2017)
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, als
efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 17/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public
buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian
Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània,
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i
‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.
Atès que aquest el Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes
empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables.
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB està portant a terme vàries instal·lacions d’energies
solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al propietari de
naturalesa pública titular de l’edifici. (Documents CE 33/03-2016 i CE 34/03-2016).
Atès que amb anterioritat la UAB ha signat acords amb la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Agència
d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SPM Promocions
Municipals de Sant Cugat del Vallès SA, en virtut dels quals la UAB es va comprometre a instal·lar en edificis de
la seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides (DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH) i, un cop
finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la UAB ha de cedir la titularitat de les referides
instal·lacions a les institucions públiques receptores, d’acord amb els termes de l’esmentat Projecte de recerca.
Atès que en data 12 de maig de 2015 la UAB, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Ecoparc del Besòs, S.A. van
formalitzar un conveni de col·laboració en virtut del qual la UAB va instal·lar a un edifici de l’AMB (l’àrea de
l’edifici de visites, administració i personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a la
Avinguda Torre Mateu s/n del municipi de Montcada i Reixac) la instal·lació solar demostrativa del projecte
DIDSOLIT.PB de la tecnologia solar de concentració Dish Stirling amb una potència equivalent total de 4 kW.
(Document CE 35/03-2016)
Atès que en data 15 de juliol de 2015 la UAB va formalitzar amb Elèctrica Pintó, S.L. el contracte administratiu
núm. 34/2015 pel subministrament, servei d’execució, legalització i posada en marxa i manteniment d’un
sistema solar de concentració amb motor stirling incorporat, amb capacitat de generació tèrmica (3 kWt) i
elèctrica (1 kWe). (Document CE 36/03-2016)
Atès que a l’acord 2.6 del conveni de 12 de maig de 2015 (Document CE 35/03-2016) la UAB es va
comprometre a cedir la propietat de la instal·lació a l’AMB un cop finalitzada i en marxa la mateixa, així com,
complertes una sèrie de condicions establertes a l’acord 3 del mateix, les quals s’acrediten mitjançant
certificació. (Document CE 37/03-2016)
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques.
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
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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.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de març de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent:1)Autoritzar la cessió gratuïta de la titularitat de la instal·lació Dish Stirling ubicada l’àrea de l’edifici de
visites, administració i personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a la Avinguda Torre
Mateu s/n del municipi de Montcada i Reixac, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; 2)Elevar aquest
acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3)Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització
l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4)Comunicar els presents acords a la vicegerent 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 cessió gratuïta de la titularitat de la instal·lació Dish Stirling ubicada a l’àrea de l’edifici de
visites, administració i personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a l’Avinguda Torre
Mateu s/n del municipi de Montcada i Reixac, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
2) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 18/2016, de 17 de març, 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 de desembre 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 de desembre de 2015, d’acord amb el
que consta en el document CE 38/03-2016.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 19/2016, de 17 de març, 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 29 de febrer de 2016.
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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 29 de febrer de 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 39/03-2016.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 20/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2015 (document CE
40/03-2016).
Vist que en aquest punt de l’ordre del dia el gerent informarà sobre la previsió de tancament del pressupost de
la UAB corresponent a l’exercici 2015.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2015.
2)
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2015.
Acord 21/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2016.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de
l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 41/03-2016.
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2)
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB,
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 22/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 75/2015 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document
PLE 100/12-2015.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 17 de febrer de 2016 resol
favorablement la sol·licitud d’incorporació de romanent 2015 del Consell Social en el seu pressupost de l’any
2016, per import de 39.500 € per al projecte Alumni, d’acord amb el que va aprovar el Ple del Consell Social
reunit el 28 d’octubre de 2015 (acord PLE 55/2015), en relació a destinar 39.500 euros de recursos disponibles
del pressupost del Consell Social de l’any 2015 per al projecte Alumni de la UAB (adquisició i desenvolupament
d’una base de dades ordenada i una eina de comunicació – CRM-, a dur a terme en el període comprès entre
novembre de 2015 i abril de 2017).
Vist que el pressupost del Consell Social de l’exercici 2016 incorpora, en concepte de la 6a edició de l’estudi de
la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi sobre la inserció dels doctors i el segon estudi sobre
la inserció laboral dels graduats en màsters que duu a terme AQU Catalunya, una despesa d’import 15.750
euros que correspon al 50% del cost total de l’estudi (31.500 euros) que assumeix la UAB, segons consta en la
proposta de conveni corresponent (Document CE 43/03-2016) a presentar en el Ple del Consell Social per a la
seva aprovació. I vist que l’adjudicació del concurs públic 73/2015 de la UAB per a la contractació del servei
d’auditoria de la UAB (cost previst en el pressupost 2016 del Consell Social), comporta la disponibilitat
pressupostària per fer front en l’any 2016 al 100% del total de la despesa dels esmentats estudis d’inserció
laboral.
Vist que en el Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 22 de febrer de 2016 la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat informa que no es duu a terme el projecte Smart Campus en l’any 2016 i les raons que
ho justifiquen, i que en el pressupost del Consell Social de l’exercici 2016 hi ha prevista una despesa de 5.000
euros per aquest projecte.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social
S'acorda
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta modificació de crèdit del pressupost del
Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 42/03-2016.
Acord 23/2016, de 17 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
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.
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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. (Document CE 43/03-2016 i
document CE 44/03-2016)
Vist l’article 88 apartat e, 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 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 96/2015 pres pel Consell de Govern de 12 de novembre de 2016, pel qual s’acorda: 1) 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; 2) Encarregar al vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords; 3) Comunicar els presents acords al
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius; 4) Informar dels
presents acords al Consorci Centre de Visió per Computador.
Atesa la sol·licitud de 16 de febrer de 2016 del departament competent de la Generalitat de Catalunya de
comptar amb l’acord corresponent del Consell Social sobre la ratificació de la modificació dels esmentats
estatuts, en aplicació de l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
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 CE 44/03-2016.
2)

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

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

.

Informar del present acord al Consorci Centre de Visió per Computador.
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I.3. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 12/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que 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, 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 títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març de 2016.
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 del títol de màster universitari següent:
-

Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International
Vaccinology Education

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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 13/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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
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haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Atès que la proposta de creació i modificació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març de 2016.
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 títol de màster següent, per al curs 2016/2017:
-

Contemporary Arabic Studies

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
-

Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, que passa a denominarse Màster en Infermeria Oncològica: Atenció Integral.
Diploma de Postgrau en Periodisme de Conflictes, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en la
Comunicació dels Conflictes i de la Pau, amb efectes dels del curs 2010-2011.

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster i la modificació de títols de diplomes de postgrau 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.
Acord 14/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al
curs acadèmic 2016-2017.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents
del curs acadèmic 2016-2017.
Vist l’ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l'any 2016.
Vist l’ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016, modificat per l’ORDRE TSF/23/2016, de 8 de febrer.
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions
que es puguin produir en el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2016-2017.
Vista la petició del vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic
2016-2017.
Vist l'article 12.4.c 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 en 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2016-2017 va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març de 2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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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 proposta de calendari acadèmic per al curs 2016-2017 que s'annexa. [Document]
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per
al curs acadèmic 2016-2017.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord
PRIMER.
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 15/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2016-2017.

i

Ocupabilitat

d'aprovació

del

calendari

Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents
del curs acadèmic 2016-2017.
Vist l’ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l'any 2016.
Vist l’ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016, modificat per l’ORDRE TSF/23/2016, de 8 de febrer.
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions
que es puguin produir en el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2016-2017.
Vista la petició del Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers
Acadèmics per a l’aprovació de les modificacions en el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic
2016-2017.
Vist l'article 12.4.c) 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, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2016-2017 va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març de 2016.
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 proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016 que s'annexa.
[Document]
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2016-2017.

l’aprovació

de

les

modificacions

del

calendari

TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 termes les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 16/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Atès la necessitat d’establir un procediment únic i visible per respondre millor a les necessitats actuals,
consistents, entre d’altres, donar resposta a aquelles persones que puguin sentir-se en una situació
d’assetjament sexual o per raó de sexe a la UAB.
Ates 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 la Igualtat entre homes i dones a la UAB (2014-2017)
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 al 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)
Atès que a la sessió del Consell de Govern de 12 de novembre de 2015 es va presentar la proposta de protocol
d’actuació contra l’assetjament sexual, per raó de sexe o d’orientació sexual o d’identitat de gènere o
d’expressió de gènere de la UAB i es va acordar obrir un termini per presentar esmenes.
Vistes les esmenes presentades.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual, per raó de sexe o d’orientació
sexual o d’identitat de gènere o d’expressió de gènere a la UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar a la Secretària General l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la gerència per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.
Acord 17/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, -modificat posteriorment per acords del Consell de Govern en
dates 26 de gener de 2011, 13 de juliol de 2011, 15 de desembre de 2011, 25 d’abril de 2012, 5 de juny de
2013, de 25 d’abril de 2012, de 5 de juny de 2013, de 23 de gener de 2014 i 5 de març de 2014-, el qual
regula al títol VI els col·laboradors i col·laboradores de docència i recerca.
Atès que en data 26 de gener de 2011 el Consell de Govern va acordar modificar el títol VI de l’esmentat
Reglament que conté la regulació dels Col·laboradors de docència i recerca per tal de regular sota un mateix
marc normatiu les activitats desenvolupades per professionals de reconegut prestigi d'altres institucions alienes
a la UAB, en els camps de la recerca i la docència eminentment pràctica així com la col·laboració desinteressada
en la docència pràctica de les titulacions relacionades amb les ciències de la salut exercida per la figura dels
associats clínics, continguda en els concerts hospitalaris signats entre les institucions sanitàries titulars dels
hospitals concertats i la UAB.
Atesa la conveniència de modificar la regulació continguda en el capítol VI del Reglament de Personal Acadèmic
per adequar-la a les necessitats actuals.
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va acordar en data 15 de febrer de 2016 informar favorablement la
modificació del títol VI (articles 138 a 146) del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB.
Vist l’article 18.4 c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de
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març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un termini per tal que els membres del Consell de Govern puguin presentar esmenes al
Reglament de Personal Acadèmic pel que fa a la regulació dels col·laboradors i col·laboradores de docència i
recerca.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest
acord.
Acord 18/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
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.
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en matèria de càrrecs
acadèmics de direcció i de gestió de la UAB, que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de
juny de 2014 i de 19 de març de 2015.
Vista la disposició transitòria segona de la Normativa esmentada la qual estableix que, un cop transcorregut el
termini d’un any des de la seva implementació, s’avaluaran els resultats derivats de l'aplicació amb l'objectiu
de donar una resposta suficient i eficient a les necessitats de direcció i de gestió dels centres docents, dels
departaments i dels instituts i es decidirà si procedeix introduir modificacions en el model. Per tot això, es
proposa la modificació dels articles 2, apartat 5, lletra d); article 4, apartat 2, lletra d); article 6, apartat 3;
article 7, apartat 2; article 8; article 10, apartats 4, 6 i 7 i l’article 11, apartat 2 de la normativa esmentada.
Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 17 de febrer de 2016 va informar
favorablement de la modificació de la normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la
UAB i es va acordar elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Vist l’article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern de la UAB, aprovat per Acord de 26 de febrer de
2004 i modificat per darrera vegada per Acord de 10 de desembre de 2013, pel que fa a 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 d’Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB,
que s’annexa. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització i a la vicegerent d’Organització l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Organització per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 19/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta de la Vicerectora d’Economia i d’Organització de modificar els criteris de distribució econòmica
per als màsters.
Atesa la necessitat d’adequar els criteris de distribució de pressupost de funcionament dels màsters.
Vist el que disposa l’article 13 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB per a l’exercici 2016, pel que fa
als principis generals del procediment de gestió pressupostària.
Vist el Capítol IV del Títol II de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa
acadèmica de caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2011, sobre
la distribució pressupostària dels estudis de màster universitaris.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada del dia 17 de febrer de 2016 va informar
favorablement de la Modificació del Capítol IV del Títol II, articles 46 a 48 ambdós inclosos, de la normativa
sobre organització acadèmica complementària de la Normativa acadèmica de caràcter general.
Vist l’article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern de la UAB, aprovat per Acord de 26 de febrer de
2004 i modificat per darrera vegada per Acord de 10 de desembre de 2013, pel que fa a 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 d’Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMERA. Ratificar el model de distribució del pressupost de funcionament dels màsters oficials.
SEGONA. Aprovar la proposta de modificació del Capítol IV del Títol II, articles 46 a 48 ambdós inclosos, del
text refós de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de
caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, que s’annexa. [Document]
TERCERA. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 20/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
1. Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public
buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian
Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània,
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i
‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.
Atès que aquest el Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes
empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables.
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB està portant a terme vàries instal·lacions d’energies
solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al propietari de
naturalesa pública titular de l’edifici.
2. Atès que amb anterioritat la UAB ha signat acords amb la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Agència
d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SPM Promocions
Municipals de Sant Cugat del Valles SA, en virtut dels quals la UAB es va comprometre a instal·lar en edificis de
la seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides (DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH) i, un cop
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finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la UAB ha de cedir la titularitat de les referides
instal·lacions a les institucions públiques receptores, d’acord amb els termes de l’esmentat Projecte de recerca.
3. Atès que en data 12 de maig de 2015 la UAB, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Ecoparc del Besòs, S.A.
van formalitzar un conveni de col·laboració en virtut del qual la UAB va instal·lar a un edifici de l’AMB (l’àrea de
l’edifici de visites, administració i personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a la
Avinguda Torre Mateu s/n del municipi de Montcada i Reixac) la instal·lació solar demostrativa del projecte
DIDSOLIT.PB de la tecnologia solar de concentració Dish Stirling amb una potència equivalent total de 4 kW.
4. Atès que en data 15 de juliol de 2015 la UAB va formalitzar amb Elèctrica Pintó, S.L. el contracte
administratiu núm. 34/2015 pel subministrament, servei d’execució, legalització i posada en marxa i
manteniment d’un sistema solar de concentració amb motor stirling incorporat, amb capacitat de generació
tèrmica (3 kWt) i elèctrica (1 kWe).
5. Atès que a l’acord 2.6 del conveni de 12 de maig de 2015 (document 3) la UAB es va comprometre a cedir la
propietat de la instal·lació a l’AMB un cop finalitzada i en marxa la mateixa, així com, complertes una sèrie de
condicions establertes a l’acord 3 del mateix, les quals s’acrediten mitjançant certificació.
6. Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Secretària General, el Consell de Govern
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la cessió gratuïta de la titularitat de la instal·lació Dish Stirling ubicada l’àrea de l’edifici de
visites, administració i personal de l'Ecoparc 2 ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella, a la Avinguda Torre
Mateu s/n del municipi de Montcada i Reixac, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 21/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Correspon al Consell de Govern convocar el procés electoral per a l’elecció a rector o rectora. De conformitat
amb l’article 18 del Reglament Electoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de
Govern el dia 22 de desembre de 2003 i modificat per acords de dates 27 de setembre de 2006, 2 d'octubre de
2008, 30 de setembre de 2010 i 17 d’octubre de 2012, la convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari
electoral que haurà elaborat la Junta Electoral General.
La Junta Electoral General és l’òrgan electoral principal de la UAB. Té com a competències fonamentals
l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a la UAB, la proclamació dels
resultats definitius de les eleccions a rector/a i membres del Claustre, així com la resolució de les reclamacions i
impugnacions referents al procés o als resultats electorals.
En data 23 de febrer de 2016 es van reunir els membres de la Junta Electoral General i van acordar l’adopció
del calendari electoral que ara es presenta al Consell de Govern. En aquesta mateixa reunió també es van
aprovar criteris diversos sobre qüestions organitzatives de les eleccions que seran adequadament comunicats a
la comunitat universitària.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
A la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Junta Electoral General el Consell de Govern ha
adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2016 d’acord amb el calendari
electoral elaborat per la Junta Electoral General que s’annexa. [Document]
SEGON.- Encarregar la secretària general que vetlli pel seguiment del procés electoral a rector o rectora de la
UAB, i per la comunicació efectiva a tota la comunitat universitària de les diverses fases d’aquest procés.
TERCER.- Comunicar aquests acords a tota la comunitat universitària.
Acord 22/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
D’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UAB i el Reglament Electoral de la UAB, la Junta Electoral
General té com a principals competències l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos
electorals a la UAB; la proclamació de la llista definitiva de candidats en les eleccions de rector i de Claustre,
així com els resultats definitius de l’elecció i dels candidats electes; i la resolució de reclamacions o
impugnacions referents al procés o als resultats electorals.
La Junta Electoral General, d’acord amb l’article 201 dels Estatuts de la UAB i de l’article 8 del Reglament
Electoral de la UAB, està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: secretari/a general, un
professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis,
elegits pel Consell de Govern per a un període de quatre anys. Un del professors ha de pertànyer a l’àmbit del
Dret o la Ciència Política.
Atès que el professorat contractat va ser elegit amb data 14 de març de 2012, per la qual cosa en aquests
moments cal procedir a efectuar una nova elecció.
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 9 de març de 2016. Per tal que els
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una pàgina de
consulta.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Elegir com a membre de la Junta Electoral General de la UAB en representació del professorat
contractat el professor Gabriel Izard Granados.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet del professorat i dels estudiants de la UAB.
Acord 23/2016, de 10 de març, del Consell de Govern
Atès que ha estat constatat que en determinades comissions del Consell de Govern hi ha vacants o places que
necessiten renovació.
Concretament, queden per cobrir:
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS
1 Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ D’AFERS D’ESTUDIANTS
1 Professor o professora
2 Estudiants, proposat pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ DE DOCTORAT
2 Coordinadors o coordinadores de programa de doctorat, de l’àmbit de Ciències Socials
1 Estudiant de Doctorat que sigui membre del Claustre
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COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC
2 Estudiants de Postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2 Professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies i ciències humanes)
1 Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS
1 Estudiant de Postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB estableix:
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel Consell de
Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el que estableix
l'article 24 del Reglament del Consell de Govern.
2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre els
membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han de
proclamar el titular i el suplent.
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de ser
proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat de
postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF).
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern
1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures, que
serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la universitat.
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la Secretaria
General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la comunitat universitària.
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i ordenant
els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que compleixin les
condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de les eleccions deixés
vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 9 de març de 2016. Per tal que els
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de
consulta.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Elegir els membres de les comissions del Consell de Govern en els termes que consten al document
que s'annexa [Document]
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les
comissions.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius.
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I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 019/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 020/2016, de 3 de març de 2016, Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
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.
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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 de màsters propis següents,
condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
-

Master en Contemporary Arabic Studies
Master en Infermeria Oncològica:atenció integral

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 021/2016, de 3 de març de 2016 , 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.
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 022/2016, de 3 de març de 2016, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016.
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Ates que el calendari acadèmic per al curs 2015-2016 va ser aprovat pel Consell de Govern en data 20 de maig
de 2015, i modificat per acord de la comissió d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, de data
22 de gener de 2016.
Atesa la necessitat de modificar el calendari de les activitats extraordinàries d'avaluació per a estudis anteriors
al RD 1393/2007 per tal d’adaptar-les al procés d’extinció d’aquests, el qual té prevista com a data màxima de
finalització d’estudis el 30/09/2016.
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.
Vist l’acord del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, pel qual delega en la Comissió d’Afers Acadèmics
l’aprovació de les noves modificacions del calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2015-2016.
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, es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic administratiu per al curs 2015-2016, per delegació del
Consell de Govern.[Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 023/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al
curs acadèmic 2016-2017.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents
del curs acadèmic 2016-2017.
Vist l’ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l'any 2016.
Vist l’ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016, modificat per l’ORDRE TSF/23/2016, de 8 de febrer.
Vist l'article 12.4. 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 en 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
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, es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic per al curs 2016-2017, i elevar-lo al Consell de Govern
per a la seva aprovació.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Acord 024/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2016-2017.

Ocupabilitat d'aprovació

del

Calendari

Atesa la necessitat de disposar d’un calendari academicoadministratiu marc de la UAB del curs acadèmic 20162017.
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, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el calendari academicoadministratiu per al curs 2016-2017, i elevar-lo al
Consell de Govern per a la seva aprovació.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 025/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents 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, que
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per 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 aprovar la concessió dels
premis extraordinaris de titulació.
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, es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. [Document]
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 026/2016, de 3 de març de 2016 , 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 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, segon cicle i formació permanent 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 modificació de la memòria del títol de Grau següent:
·

Grau Enginyeria en Organització industrial

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 027/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de simultaneïtat d’estudis.
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la
demanda d’aquest tipus estudis.
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Vist l'article 12.2 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, 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 simultaneïtat d’estudis següent:
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Grau d’Educació Infantil i Grau d’Educació Primària

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
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, garantint la seva difusió.
Acord 028/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de títol de
Màster Universitari que ha estat presentada pel centre corresponent.
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 12.3.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 postgrau.
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 del títol de màster universitari .
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 029/2016, de 3 de març de 2016 , 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:
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari, condicionat a
l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
·
Màster Universitari Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in
Leading International Vaccinology Education
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 030/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màster
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari 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 aprovar els plans d’estudis
dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de
títols propis i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 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 màster
universitari següent:
·
Màster
Nanotechnology

Universitari

Nanociència

i

Nanotecnologia

Avançades

/

Advanced

Nanoscience

and

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 031/2016, de 3 de març de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria programa DRAC
(Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any 2016.
Vist que aquest programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la
Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts, i que la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) és una associació
d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya,
el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics,
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històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència,
la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
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 la Convocatòria programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any
2016.[Document]
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 003/2016, de 11 de març de 2016 , Comissió d'Afers d'Estudiants
Vista la proposta del vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol
de 2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la
UAB.
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 el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 20162017, composta per les següents convocatòries:[Document]
Convocatòria d’ajuts de col·laboració
Estades de pràctiques
Convocatòria de beques diverses.
Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta
Convocatòria de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Grau.
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.
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I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 008/2016, de 7 de març de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
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 23 de les Bases d’execució del pressupost 2015, que pel que fa al tancament de l’exercici 2015
preveu que caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l’exercici i totes les
obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període.
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent:
5. “Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de
comptes de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes.
El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de
desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Les universitats han de confeccionar la
liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent.
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la
primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït.
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats
pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin.
Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o
indirectament, de les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses.
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que
constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes
aplicables de la Comunitat Autònoma.
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació
amb romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les
mesures necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.”
Vist el tancament provisional del pressupost finalitzat a 31 de desembre de 2015 que s’annexa.
Vist l'article 10,4 lletres a) i 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’Economia i d’Organització en matèria de planificació i seguiment
econòmic i pressupostari.
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
PRIMERA.- Informar favorablement de la liquidació provisional del pressupost corresponent a l’exercici finalitzat
el 31 de desembre de 2015.
SEGONA.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords.
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Acord 009/2016, de 7 de març de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit en data 31 de gener de 2016.
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, de 23 de setembre de 2015 i de 4 de novembre de 2015, 15 de novembre de 2015 i
de 25 de gener de 2016 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 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, es presenta a la Comissió
d’Economia i d’Organització de la UAB la següent

ACORDS
PRIMERA. Aprovar les modificacions de crèdit en data 31 de desembre de 2015. [Document]
SEGONA. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCERA. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 010/2016, de 7 de març de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
de crèdit amb els requisits expressament previstos.
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual,
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l'exercici econòmic.
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2016, aprovat per Acord de Consell Social de 16
de desembre de 2015, que pel que fa a l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de
l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2015 al pressupost de la UAB de
2016, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 2 de desembre de 2015 la qual
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2016 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un
informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals la Vicerectora
d’Economia i Organització prendrà una resolució.
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2015 al pressupost
2016 pel que fa al calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions.
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Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 17 de febrer de 2016 pel que fa a l’aplicació de la
Instrucció de romanents al pressupost 2016.
Vist l'article 10 apartat 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 pels Acord de 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació de les 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,
Organització de la UAB, ha adoptat els següents

la Comissió d’Economia i

ACORDS
PRIMERA. Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents
pressupost 2016. [Document]

de crèdit de l’exercici 2015 al

SEGONA. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords.
TERCERA. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 011/2016, de 7 de març de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit en data 19 de febrer de 2016.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 17 de febrer de 2016 pel que fa a les modificacions
de crèdit relatives a l’exercici 2016.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2016 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent,
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents

la Comissió d’Economia i

ACORDS
PRIMERA. Aprovar les modificacions de crèdit en data 19 de febrer de 2016.[Document]
SEGONA. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCERA. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 012/2016, de 7 de març de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la vicerectora d’investigació d’establir uns criteris de distribució del pressupost dels
programes de doctorat.
Atesa la necessitat de dotar-se d’un marc regulador per a distribuir les partides aprovades en el Pressupost de
la UAB corresponents a la distribució de pressupost per a doctorats i a la lectura de tesis doctorals.
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.
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 d’Organització,
la Comissió d'Economia i d'Organització de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el criteris per a la distribució el pressupost assignat als programes de doctorat. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització 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 001/2016, de 2 de març de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la bases de la convocatòria establertes al document 1 aprovades per la Comissió d’Investigació de 27 de
novembre de 2015.
Vista la proposta de priorització de les sol·licituds dels candidats presentats a la convocatòria (document 2).
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 priorització de les sol·licituds de 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, per valor de 154.465 euros, ampliant el
pressupost de la convocatòria fins aquesta xifra. [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.

I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 011/2016, de 9 de març de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 de novembre de 2015 pel qual es va aprovar la
convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del Programa Serra Húnter i facultar al
vicerector de Professorat i Programació Acadèmica per tal que designés els nous membres de les Comissions
Avaluadores de la convocatòria en cas de renúncia dels inicialment previstos.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 15 de febrer de 2016 pel qual es van aprovar les
modificacions i ratificacions de les comissions avaluadores dels concursos Serra Húnter de professorat lector.
Atès que s’han produït novament modificacions en la composició de les esmentades comissions avaluadores que
cal ratificar i/o modificar per part de la Comissió de Personal Acadèmic.
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
PRIMERA.- Aprovar les modificacions i ratificacions de les comissions avaluadores dels concursos Serra Húnter
de professorat lector. [Documentació]
SEGONA.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 012/2016, de 9 de març de 2016 , 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 següents

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 41 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 138

març / 2016

ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2015 del tram docent autonòmic i
de l’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 013/2016, de 9 de març de 2016, Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 de novembre de 2015 pel qual es va aprovar la
convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del Programa Serra Húnter.
Atès que l’article 3er de les bases de la convocatòria preveu que el termini de presentació de sol·licituds és de
20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Atès que s’ha detectat un error en el termini, i on diu 20 dies hàbils hauria de dir 30 dies naturals.
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú que preveu que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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
PRIMERA.- Rectificar el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria per a la
contractació de professorat lector del Programa Serra Húnter, aprovada per acord de la Comissió de Personal
Acadèmic en data 30 de novembre de 2015, de la següent manera:
3. Sol·licituds
3.1 Totes les persones interessades a prendre part en aquests concursos han de presentar telemàticament la
sol·licitud
corresponent,
que
està
disponible
al
portal
electrònic
de
la
Universitat
(http://www.uab.cat/web/sol%C2%B7licitud-per-participar-als-concursos-de-professor-lector1345677092967.html ). El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals, a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
SEGONA.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 014/2016, de 16 de març de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
programació docent de les facultats i escoles.
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius,
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació
acadèmica del professorat de la UAB que disposa que ateses les funcions de coordinació i la impartició dels
ensenyaments de les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
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programació docent de les facultats i escoles, l’aplicació dels criteris que configuren el model de dedicació
quedarà supeditada a la necessitat de prestació de serveis docents encarregats pels centres i a fi de garantir la
transparència informativa els departaments han d’aplicar els criteris de manera transparent en l’assignació
docent.
Atès que aquest model ha suposat com a novetat significativa un règim de dedicació individual modulat per
resultats de recerca acreditats, i aquest fet ha tingut una repercussió important en el càlcul de la capacitat
docent de cada Departament, per la qual cosa es fa necessària l’adopció de mesures de reequilibri de recursos
de professorat entre els diferents departaments de la UAB.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic, de data 15 de febrer de 2016 per la qual s’aproven els criteris
d’assignació de recursos de professorat als Departaments per al curs 2016-2017.
Vist l’article 18.1 b) 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, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les dotacions de professorat
per als departaments i les unitats docents.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’assignació de recursos de professorat als Departaments per al curs 20162017. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

I.4.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 002/2016, de 31 de març de 2016, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel doctora Calafell davant el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació
perquè es reconegui l’empresa INÈDIT INNOVACIÓ SL. perquè es reconegui a aquesta entitat com a spin-off de
la UAB.
D’acord amb l’informe de l’Oficia de Valorització i Patents i a la declaració d’intencions favorable lliurada pel
Parc de Recerca de la UAB.
Vista l’article 87 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en
matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013, 47/2014 i 17/2015,
de dates 2 de març, 5 de juny, 22 de juliol i 19 de març, respectivament.
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de
Govern en matèria de transferència de coneixements.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’empresa INÈDIT INNOVACIÓ SL. com a spin-off de la UAB.
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SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i 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.

II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general
II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Annex II de la Instrucció 3/2015 de la secretària general, de 28 de setembre, sobre el funcionament del
tauler d’anuncis electrònic de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Document]

III. Convenis institucionals
III.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Conveni de 18 de febrer de 2016 entre la UAB i la Universidade Federal de Rio Janeiro (Brasil), per establir
un marc de col·laboració comú.
Conveni de 17 de març de 2016 entre la UAB i la Universitatea Petru Maior - University of Tg. (Tirgu) Mures
(Romania - Rumania), per establir un marc de col·laboració comú.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Addenda de 2 de juliol de 2015 entre la UAB, la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya, la
Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira
i Virgili, per a la realització conjunta del Master Universitari d'estudis de dones, gènere i ciutadania.
Addenda de 21 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Institut de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras
(IRLJC), per al reconeixement de Personal Investigador Vinculat (IVU's) - Curs 2015/2016.
Addenda d’1 de setembre de 2015 entre la UAB i la Universitat Ramon Llull (URL), per a la realització
conjunta del MU en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge.
Conveni d’1 d’octubre 2015 entre la UAB i la Fundació Privada EINA, Centre d'Estudis de Disseny i Art, per a
la tramitació dels ajuts Erasmus del personal docent i d'administració i serveis de la Fundació EINA.
Conveni de 11 de novembre 2015 entre la UAB i CATLAB, de col·laboració docent curs 2014-2015.
Conveni de 2 de desembre 2015 entre la UAB i Caixa d'Enginyers, de col·laboració amb l'Escola d'Enginyeria
de la UAB per establir les bases de contraprestacions mútues (caixers automàtics).
Conveni de 9 de desembre 2015 entre la UAB, la Fundació Institut Guttman i l’Institut de Neurociències de
la UAB, de col·laboració en activitats de formació, investigació científica, desenvolupament tecnològic i
transferència de la tecnologia desenvolupada per ambdues entitats mitjançant l’establiment de convenis
específics per a projectes concrets.
Addenda de 14 de desembre 2015, al conveni de 2 d’octubre de 2007, entre la UAB, la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Escola d'Administració pública de Catalunya (EAPC), per a
la realització del Màster en Gestió Pública 2015-2016.
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Addenda de 22 de gener de 2016 entre la UAB, Barcelona de Serveis Municipals (BSM), Zoo de Barcelona i
la Fundació del Zoo de Barcelona, per al reconeixement de Personal Investigador Vinculat (IVU's).
Addenda de 3 de febrer de 2016 entre la UAB i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT), Annex a
l’addenda per a la creació i regulació de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB al Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí.
Conveni de 10 de febrer de 2016 entre la UAB i la University of Minho (Braga, Portugal), Protocol fot the
conferral of a European Doctorate title (Ana Patricia Soares de Silveira) - 15th september to 15th december
2012.
Conveni de 4 de març de 2016 entre la UAB i l’Ajuntament de la Vall d'en Bas, per a la creació del Campus
d'Arqueologia UAB de la Vall d'en Bas.

IV. Nomenaments i cessaments
IV.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual nomena el senyor Joaquín Timoteo García
coordinador del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual nomena el senyor David Costa Miserachs vicedegà
d’Economia, Serveis i Estudiants de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Mercè Martí Ripoll vicedegana
d’Estudiants i d’Intercanvis de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Anna Fajula Payet coordinadora
de Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Inmaculada Ponte Marull
vicedegana de Postgraus de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Núria Gaju Ricart vicedegana
d’Economia i d’Infraestructura de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual nomena el senyor Jaume Farrés Vicén degà de la
Facultat de Biociències.

IV.1.2. Cessaments
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso cessa com a
coordinadora del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual el senyor Francisco Javier Tirado Serrano cessa com
a vicedegà d’Economia, Serveis i Estudiants de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual la senyora Mercè Martí Ripoll cessa com a
coordinadora adjunta d’Estudis del Grau en Ciències Biomèdiques, de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual la senyora Núria Gaju Ricart cessa com a vicedegana
d’Economia, Serveis i Infraestructures de la Facultat de Biociències.
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Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual el senyor Joaquim Martí Clúa cessa com a vicedegà
d’Estudiants i Relacions Institucionals de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual la senyora Inmaculada Ponte Marull cessa com a
vicedegana de Postgraus i Relacions Internacionals de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, d’1 de març de 2016, per la qual el senyor Josep Vendrell Roca cessa com a degà de
la Facultat de Biociències.

IV.2. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Carme Nogués Sanmiquel
secretària del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual nomena el senyor José Francisco Pérez Hernández
director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual nomena el senyor Manuel Castillo Zambudio
sotsdirector del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Elena Albanell Trullás secretària
del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual nomena el senyor Vicenç Rabadan Perea secretari
i vicedirector d’Economia, del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Isabel Fernández Alonso
directora del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.

IV.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 de març de 2016, per la qual el senyor Jose Rodríguez Álvarez cessa com a
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Medicina, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual la senyora Mercè Martí Ripoll cessa com a
secretària del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual el senyor Artur X. Roig Sagués cessa com a director
del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual la senyora Susana María Martín Orúe cessa com a
sotsdirectora del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual el senyor Antonio J. Trujillo Mesa cessa com a
secretari del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual la senyora Elena Albanell Trullás cessa com a
coordinadora d’unitat departamental de Ciència Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual el senyor Albert Chillón Asensio cessa com a
director del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual la senyora Isabel Fernández Alonso cessa com a
secretària i vicedirectora de Professorat i Docència, del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual el senyor Vicenç Rabadan Perea cessa com a
vicedirector d’Economia i Serveis, del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 46 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 138

març / 2016

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

V.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7
de març de 2016, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça
de cap de Suport Logístic i Punt d’Informació amb destinació a l’Administració del Rectorat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7
de març de 2016, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió d’una plaça
de Tècnic/a especialista expert/a en protecció radiològica, amb destinació a la Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica de l’Administració de Centre de Medicina.

V.1.2. Resolucions
Resolució del rector, de 8 de març de 2016, per la qual es fa públic el resultat de concursos per a la
provisió de places de professorat agregat en règim laboral (DOGC núm. 7080, de 16 de març de 2016).
Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/213
2
Agregat o agregada
Enginyeria Química
Enginyeria Química. Biològica i Ambiental
Bases de l’enginyeria i l’enginyeria química
Enginyeria Química
Albert Guisasola Canudas i Gara Villalba
Méndez

Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/225
1
Agregat o agregada
Economia aplicada
Economia Aplicada
Economia política
Economia aplicada
Miquel Àngel Garcia López

Resolució del rector, de 10 de març de 2016, per la qual s’integra la senyora María del Carmen
Casablancas Segura al cos de professors titulars d’universitat.
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Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual es fan públics els resultats de concursos a places
de professorat agregat en règim laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el
Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I· (convocatòria núm. 2015/D/LD/CC/1) (DOGC núm.
7085, de 23 de març de 2016):
Referència
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/229
1
Agregat o agregada
Ciència Política i Dret Públic
Ciència política i de l’administració
Ciència política i de l’administració
Margarita de León Ramón-Borja

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

AL/15/230
1
Agregat o agregada
Història Moderna i Contemporània
Fonaments del món modern
Història moderna
Oscar Jané Checa

Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual es fan públics els resultats de concursos per a la
provisió de places de professorat agregat en règim laboral (convocatòria núm. 2015/D/LD/CC/2) (DOGC núm.
7085, de 23 de març de 2016):

.

Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/217
1
Agregat o agregada
Llengua espanyola
Filologia Espanyola
Sintaxi de l’espanyol: l’oració simple
Llengua espanyola
Angel Gallego Bartolomé

Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/218
1
Agregat o agregada
Metodologia de les ciències del comportament
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de
la Salut
Psicometria
Metodologia de les ciències del comportament
Eva Penelo Werner

Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/220
1
Agregat o agregada
Medicina i cirurgia animals
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i cirurgia d’èquids
Medicina i cirurgia animal
Eduard Jose Cunilleras

Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/226
1
Agregat o agregada
Dret del treball i de la seguretat social
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Dret sindical
Dret del treball i de la seguretat social
Albert Pastor Martínez
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Resolució del rector, de 29 de març de 2016, per la qual es fan públics els resultats de concursos per a la
provisió de places de professorat agregat en règim laboral (convocatòria núm. 201/D/LD/CC/2) (DOGC núm.
7095, de 8 d’abril de 2016):
Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació
Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent

AL/15/221
1
Agregat o agregada
Biologia Cel·lular
Biologia
Cel·lular,
de
d’Immunologia
Histologia
Biologia cel·lular
Aurora Ruiz-Herrera Moreno

Fisiologia

i

Perfil investigador
Adjudicació

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

Referència
Nombre de places
Categoria
Àrea de coneixement o especialitat
Departament al qual està adscrita
Perfil docent
Perfil investigador
Adjudicació

AL/15/227
1
Agregat o agregada
Antropologia física
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Salut i ambient
Antropologia física
Cristina Maria Pereira dos Santos

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

V.2.1. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de març de 2016, per la qual adscriu el senyor Xavier Biarnés Mas a l’Oficina de Projectes Internacionals.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de març de 2016, per la qual adapta el nomenament de la senyora Katja Christel Schustakowitz Díaz a
l’Oficina de Projectes Internacionals.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de març de 2016, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Míriam Lázaro Díez per ocupar la
plaça d’administrativa al Departament d’Enginyeria Química.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de març de 2016, per la qual adapta el nomenament de la senyora Letícia Julià Romea l’Oficina de Projectes
Internacionals.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de març de 2016, per la qual es concedeix a la senyora Olga Vallejo Moriana l’excedència voluntària per
interès particular, per un període mínim de dos anys i amb una durada indefinida.

.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de març de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva García Torrado per a ocupar
la plaça F02709 amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials (Administració de Centre de Dret i de
Ciències Polítiques i Sociologia).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de març de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, segons convocatòria de resultes, a la senyora
Rosa Maria Muñoz Fernández per a ocupar la plaça F02041 amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials
(Administració de centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de març de 2016, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap
de Grup de Vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 2 de març de 2016, per la qual
es declara deserta la comissió de serveis per tal de cobrir la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació
a la Gestió Acadèmica de Psicologia (Administració de Lletres i Psicologia).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de març de 2016, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, el senyor David Garrido Morales, a
l’Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de març de 2016, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap
de Grup de Vigilants, al senyor Ramon Queralt Canora.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 4
de març de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Neus Amorós Massana, per a
ocupar la plaça F01529, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7
de març de 2016, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Carmen Ramírez Plaza a l’Àrea de
Personal d’Administració i Serveis.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7
de març de 2016, per la qual reclassifica la plaça de tècnic/a superior (grup 1 – CLT O), ocupada pel senyor
Joan Maria Segura Bueno, a tècnic superior (grup 1 – CLT E).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 8
de març de 2016, per la qual es deixa sense efectes el pagament de complement personal de durada
determinada al senyor Jose M. Añor Grandal.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació del rector, de 9 de
març de 2016, per la qual es resol el procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte
d’interinitat per substitució, d’un tècnic/a mitjà/ana amb destinació a l’Oficina de Treball Campus, adjudicant
aquesta contractació temporal al senyor Oriol Puig Mora.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 15
de març de 2016, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’un aplaça
de tècnic/ica superior, amb destinació al Servei d’Anàlisi Química de l’Administració de centre de Ciències i
Biociències, declarant desert el concurs intern.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 31
de març de 2016, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, el senyor Fernando Hernández Escoriza a
l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina, com a tècnic especialista de laboratori.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 31
de març de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora M. Almudena Merino Palomar
les funcions de Tècnic Mitjà a l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 31
de març de 2016, per la qual es reincorpora al senyor Josep Manel Montero Muñoz a la plaça de la que és
titular.

.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de març de 2016, per la
qual s’anuncia que per tal de cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça d’administratiu/iva
especialista, s’obre un termini per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud. La destinació
de la plaça és a l’Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental (ICTA) (Administració de Ciències i de Biociències).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 31
de març de 2016, per la qual adscriu en comissió de serveis al senyor Mateu Company, funcionari de carrera
de l’escala auxiliar administrativa, a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina.
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