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

I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 08/2016, de 18 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
S'acorda:
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el dia 16 de març de 2016.
Acord 09/2016, de 18 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist que 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.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que
sol·licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2016.
Vist l’acord CA 07/2016, pres per la Comissió Acadèmica de 16 de març i segons el qual 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.
Vista la candidatura a títol individual i les dues candidatures a títol col·lectiu de la UAB trameses el dia 27
d’abril de 2016 pel Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat al Consell Social de la UAB (documents CA
06/05-2016, CA 07/05-2016, CA 08/05-2016).
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Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària, a títol individual, de la doctora Maria Jesús Espuny Tomás, Professora Titular d’Història del
Dret i de les Institucions de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
3) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària, a títol col·lectiu, del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB presentada per la
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 10/2016, de 18 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la petició de modificació 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 modificació d’aquest tipus de títols
(document CA 09/05-2016)
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la modificació 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 de la vicerectora d’Economia i Organització.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 10 de maig de 2016 s’ha pres l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent:
Màster universitari en Desenvolupament Internacional, que passa a denominar-se Máster universitario en
Desarrollo Internacional / International Development.
SEGON.- Elevar l'aprovació de la modificació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que
exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització 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 i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
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Màster universitari en Desenvolupament Internacional, que passa a denominar-se Máster universitario en
Desarrollo Internacional / International Development.
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 la vicerectora d’Economia i Organització 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 11/2016, de 18 de maig, 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 de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols
(document CA 10/05-2016 i document CA 11/05-2016).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 10 de maig de 2016 s’ha pres l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
- Màster en Neuromàrqueting.
- Diploma de postgrau en Cardiopaties Congènites: Insuficiència Cardíaca i Transplantament
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents::
- Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats, que passa a denominar-se Màster en Periodisme Literari,
Comunicació i Humanitats.
- Màster en Comunicació i Màrqueting Online, que passa a denominar-se Màster en Comunicació i Màrqueting
Digital.
- Diplomatura de postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Cardiològiques, que passa a
denominar-se Diplomatura de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Neonatals Cardiològiques.
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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 del vicerector de Relacions Internacionals.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
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1)

Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
a) Màster en Neuromàrqueting.
b) Diploma de postgrau en Cardiopaties Congènites: Insuficiència Cardíaca i Transplantament.

2)

Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
a) Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats, que passa a denominar-se Màster en Periodisme
Literari, Comunicació i Humanitats.
b) Màster en Comunicació i Màrqueting Online, que passa a denominar-se Màster en Comunicació i
Màrqueting Digital.
c) Diplomatura de postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Cardiològiques, que passa a
denominar-se Diplomatura de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Neonatals
Cardiològiques.

3) Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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.

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

Acord 24/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
S'acorda:
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 17 de març de 2016.
Acord 25/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la sol·licitud presentada per la doctora Maria Isabel Pividori Gurgo dirigida al Vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa ja constituïda, amb
la denominació “Bioeclosion, S.L.” dedicada a la investigació, desenvolupament, explotació, comercialització i
venda de productes de diagnòstic i anàlisi amb aplicacions en medicina, indústria alimentària i control
mediambiental.
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com
l’adequació per a ser transferit a “Bioeclosion S.L.”.
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial
que fonamentà la sol·licitud dels promotors.
Vist l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents i la declaració d’intencions emesa pel Parc de Recerca UAB,
en data 15 d’abril de 2016 el comitè ad hoc vaemetre un informe preliminar en què valora la proposta
presentada (document CE 45/05-2016).
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol
de 2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015.
Vist l’acord pres, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, en la Comissió de
Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de Govern, reunida el 25 d’abril de 2016, que
estableix el següent: Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma
de Barcelona en el 10 per 100 del capital social de l’empresa BIOECLOSION, S.L., per valor de 2.000 euros, a
través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat
(UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió adhoc 15 d’abril de 2016 (ANNEX 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a BIOECLOSION, S.L. la
condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.; Segon.- Comunicar l’anterior
acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe
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escaient.; Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment
d’aquests acords.; Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta d’aprovar la participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el 10 per 100 del capital social de l’empresa BIOECLOSION, S.L., per
valor de 2.000 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb
aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per
la comissió ad-hoc de 15 d’abril de 2016, reconeixent-ne a BIOECLOSION, S.L. la condició d’empresa de base
tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2) La Comissió Econòmica insta a l’Equip de Govern i a la Gerència de la UAB a que es creï un grup de treball,
en el que en formi part un/a representant del Consell Social, per a l’anàlisi i recomanacions en relació a les
decisions vinculades a la creació i seguiment de les entitats que la UAB reconeix com a empreses de base
tecnològica.
3)

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

4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 26/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Javier Rodríguez Viejo dirigida al Vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa ja constituïda, amb la
denominació “FutureSiSens, S.L.” dedicada a oferir solucions integrades de generació i mesura de flux de base
termoelèctrica amb una electrònica de baixa potencia per desenvolupar sistemes sensors enèrgicament
autònoms i de baix cost.
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com
l’adequació per a ser transferit a “FutureSiSens, S.L.”.
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial
que fonamentà la sol·licitud dels promotors.
Vist l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents i la declaració d’intencions emesa pel Parc de Recerca UAB,
en data 15 d’abril de 2016 el comitè ad hoc va emetre un informe preliminar en què valora la proposta
presentada (document CE 46/05-2016).
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol
de 2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015.
Vist l’acord pres, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, en la Comissió de
Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de Govern, reunida el 25 d’abril de 2016, que
estableix el següent: Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma
de Barcelona en el 10 per 100 del capital social de l’empresa FUTURESISENS, S.L., per valor de 300 euros, a
través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat
(UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió adhoc 15 d’abril de 2016 (ANNEX 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a FUTURESISENS, S.L. la
condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.; Segon.- Comunicar l’anterior
acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe
escaient.; Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment
d’aquests acords. Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'acorda
1) Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta d’aprovar la participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el 10 per 100 del capital social de l’empresa FUTURESISENS, S.L., per
valor de 300 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb
aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per
la comissió ad-hoc 15 d’abril de 2016, reconeixent-ne a FUTURESISENS, S.L. la condició d’empresa de base
tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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
Acord 27/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la gerència de la UAB pel que fa a les tarifes de lloguer d’espais de la UAB per
l’any 2016.
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Aprovar les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents a l’any 2016, d’acord amb el que consta en
el document CE 47/05-2016.
2) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit d’Economia de la UAB, per tal que es duguin a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 28/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a les tarifes del
Servei de Llengües de la UAB per al curs 2016-2017 (document CE 48/05-2016 i document CE 48 bis/052016).
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2016-2017, d’acord amb el que consta en el
document CE 48/05-2016.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-7-

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 140

maig / 2016

Acord 29/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa 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 que
establí l’obligació d'adscripció de tots els consorcis a una Administració pública, a efectes pressupostaris,
comptable i de control de l'esmentada entitat.
Atès que la referida disposició addicional estableix que els estatuts de cada consorci han 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.
Atesos 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 que estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis i que la disposició addicional
única matisa el contingut de la disposició addicional vintena de la llei 30/1992 pel que fa als consorcis sanitaris.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en diferents consorcis i que des de desembre de 2014
s’han pres els següents acords del Consell de Govern d’aquesta universitat relatius a la ratificació dels acords
dels òrgans de govern de cada consorci pel qual es modificaren els respectius estatuts a l’empara de l’anterior
normativa:
Acord Consell de
Govern UAB
Data
Núm.

Consorci

Acord Consorci

Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell

10/12/2014 79/2014

19/11/2014

Consorci Institut d’Infància i Món Urbà

19/03/2015 36/2015

30/09/2014

Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències
Polítiques i Socials

20/05/2015 51/2015

20/03/2015

Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona

20/05/2015 52/2015

29/09/2014

Consorci Centre de Recerca Matemàtica

16/07/2015 72/2015

29/05/2015

Consorci Institut de Física d’Altes Energies

16/07/2015 73/2015

17/06/2015

30/09/2015 79/2015

2/06/2015

12/11/2015 97/2015

1/10/2015

Consorci Centre d’Estudis Demogràfics

30/09/2015 80/2015

20/05/2015

Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars

30/09/2015 81/2015

19/05/2015

Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals

30/09/2015 82/2015

9/07/2015

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya1

Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

3/02/2016

08/2016

21/12/2015

Document
Estatuts
Document CE
49/05-2016
Document CE
50/05-2016
Document CE
51/05-2016
Document CE
52/06-2016
Document CE
53/05-2016
Document CE
54/05-2016
Document CE
55/05-2016
Document CE
56/05-2016
Document CE
57/06-2016
Document CE
58/05-2016
Document CE
59/05-2016
Document CE
60/05-2016

1

L’acord del Consell de Govern de la UAB de 12/11/2015 ratificà la modificació dels articles 4, 10 i 15 dels estatuts del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a incorporar a la Biblioteca de Catalunya com a membre de ple dret del
Consorci.

Atès el contingut de l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que estableix
com a competència del Consell Social aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el
desenvolupament de les finalitats de la universitat, i atès que al no implicar, cap de les modificacions d’estatuts
abans relacionades, l’adscripció administrativa del Consorci a la UAB, no es van elevar les propostes de
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ratificació al Consell Social en base al criteri de la UAB en considerar que no es tractava d’una modificació
d’entitat.
Atès que el criteri de la Generalitat de Catalunya és diferent del mantingut per la Universitat Autònoma de
Barcelona i per inscriure la modificacions dels estatuts de determinats consorcis ens requereix el corresponent
acord del Consell Social,
S'acorda
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Ratificar els acords dels òrgans de govern dels consorcis que es relacionen, pels quals es modificaren els
respectius estatuts a l’empara de la normativa en la part dispositiva del present acord:
ACORD
CONSORCI

CONSORCI

DOCUMENT ESTATUTS

Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell
19/11/2014 Document CE
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà
30/09/2014 Document CE
Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 20/03/2015 Document CE
Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona
29/09/2014 Document CE
Consorci Centre de Recerca Matemàtica
29/05/2015 Document CE
Consorci Institut de Física d’Altes Energies
17/06/2015 Document CE
2/06/2015 Document CE
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya1
1/10/2015 Document CE
Consorci Centre d’Estudis Demogràfics
20/05/2015 Document CE
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars
19/05/2015 Document CE
Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
9/07/2015 Document CE
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
21/12/2015 Document CE

49/05-2016
50/05-2016
51/05-2016
52/06-2016
53/05-2016
54/05-2016
55/05-2016
56/05-2016
57/06-2016
58/05-2016
59/05-2016
60/05-2016

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.
Acord 30/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 76/2015 pres pel Ple del Consell Social, en data 16 de desembre, en el qual s’aprova: 1) Acordar,
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de
40 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de
venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents
del Consell Social; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l’informe tècnic de data 18 de març elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb Catalunya Banc per import d’1,4 milions d’euros (document CE 61/05-2016), en el que es fa constar
que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 15 de
març de 2016.
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- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de la operació
d’endeutament a curt termini contractada el 19 de març de 2016 amb Catalunya Banc, d’import 1,4 milions
d’euros.
Acord 31/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 76/2015 pres pel Ple del Consell Social, en data 16 de desembre, en el qual s’aprova: 1) Acordar,
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de
40 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de
venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents
del Consell Social; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l’informe tècnic de data 18 de març elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb el Banco Santander per import de 16,5 milions d’euros (document CE 62/05-2016), en el que es fa
constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 15 de
març de 2016.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de la operació
d’endeutament a curt termini contractada el 18 de març de 2016 amb el Banco Santander, d’import 16,5
milions d’euros.
Acord 32/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord PLE 03/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de febrer de 2016, pel qual s’aprova el
següent: 1) Destinar la partida d´1 milió d’euros consignada a la provisió per al Pla d’Estabilització
Pressupostària de la UAB en els pressupostos de 2015 i 2016 a inversions i manteniment d’infraestructures de
la universitat, prioritzant aquelles que siguin necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les
persones, les que comportin una millora en l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a
normatives.; 2) Acordar que el Consell Social aprovi la proposta d’inversions a dur a terme per part de la UAB
en el marc de l’exposat en el punt primer d’aquest acord.; 3) Presentar al Departament de la Generalitat
competent en matèria d’universitats un Pla d’Estabilització Pressupostària en els termes que es determinen en
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el document PLE 04/02-2016, que inclou una proposta de nou calendari i anualitats de l’esmentat Pla per cobrir
el total de 19.248.046 euros, quantitat que correspon al romanent de tresoreria genèric negatiu amb què es va
liquidar el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2011.; 4) Encarregar el seguiment d’aquest acord a la
vicerectora d’Economia i Organització de la UAB. ;5) Comunicar aquest acord al gerent i la vicegerent
d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Vist que en virtut del que disposen els punts primer i segon de l’esmentat acord, la gerència presenta la
proposta d’actuacions/inversions urgents a dur a terme per part de la UAB a compte de les anualitats 2015 i
2016 del Pla d’Estabilització Pressupostària (document CE 63/05-2016) en el marc de l’exposat en el punt
primer de l’acord PLE 03/2016 i d’acord amb el document de relació d’actuacions urgents a la UAB inassumibles
per insuficiència pressupostària del PIU (document CE 63 bis/05-2016).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’actuacions/inversions urgents a dur a
terme per la UAB en el marc del punt primer de l’acord PLE 03/2016, de 22 febrer, d’acord amb el que consta
en el document CE 63/05-2016.
2) Sol·licitar a la gerència que informi a la Comissió Econòmica i al Ple del Consell Social sobre el seguiment de
l’execució de les actuacions/inversions acordades en el punt primer d’aquest acord.
3) Encarregar al vicerectorat d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar a la Gerència i a la Direcció de l’Àrea d’Arquitectura i Logística de la UAB el present acord, als
efectes que siguin oportuns.
Acord 33/2016, de 2 de maig, 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 març de 2016 (document CE 64/05-2016 i CE 64bis/05-2016).
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de març de 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 64/05-2016.
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 34/2016, de 2 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el quart trimestre de l’exercici 2015, la qual ha estat facilitada per
la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document CE 67/05-2016).
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per
la UAB en el quart trimestre de l’exercici 2015.
Acord 35/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
S'acorda:
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 2 de maig de 2016.
Acord 36/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC del dia 11 de març de 2016 per la qual s’acorda aprovar reduir
les quotes de connexió a l’Anella Científica per a totes les institucions adherides a partir de l’1 d’abril de 2016.
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC.
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes i les seves modificacions
corresponen al Consell de Govern, qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula
que les tarifes del CSUC en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions
consorciades requerirà la ratificació d’aquestes.
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern reunida el 4 de maig de
2016, pel qual s’aprova: 1) Ratificar les tarifes de l’Anella Científica pels serveis prestats pel Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2016, que s’annexa; 2) Elevar aquesta ratificació al
Consell Social per a que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora d’Economia i
Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4) Comunicar els presents acords al comissionat del
rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1) Ratificar les tarifes de l’Anella Científica pels servis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 68/05-2016.
2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar el present acord al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerent
d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 37/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta del servei de detecció i prevenció de plagi pel Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) de data 19 d’abril de 2016 (document CE 69/05-2016).
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, mitjançat la qual es regula que els ens, els organismes i les

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 12 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 140

maig / 2016

entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el serveis de detecció i prevenció del plagi
mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que prestin el servei,
procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 16/06).
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “Els expedients de contractació es poden ultimar fins i
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’estableix el següent: 1)
Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del servei de detecció i prevenció del plagi que
tramitarà i adjudicarà el CSUC d’acord amb els plecs que regulen la licitació i la legislació vigent, segons acord
que s’annexa; 2)Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3)
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquests acords; 4) Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de
la universitat.
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
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 proposta d’adhesió a la contractació conjunta del servei de detecció i prevenció del plagi que
tramitarà i adjudicarà el CSUC d’acord amb els plecs que regulen la licitació i la legislació vigent, d’acord amb el
que consta en el document CE 69/05-2016 i document CE 70/05-2016.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 38/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist el Certificat emès en data 14 d’abril de 2016 per la Vicerectora d’Economia i Organització d’existència de
crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació derivada del subministrament de
gas natural (expedient 16/14) de l’Acord Marc (expedient 15/06) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 26 de juny de 2015 pel qual es va informar
favorablement pel que fa a l’Adhesió a la Contractació conjunta de gas natural mitjançant la tramitació pel
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a
través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, signat
per la UAB en data 9 de juny de 2015.
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Vist que el Consell de Govern en data 16 de juliol de 2015 i que el Consell Social en data 23 de juliol de 2015
varen acordar l’aprovació de l’esmentada Adhesió a l’Acord Marc.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit
pressupostari suficient per atendre-les.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització en data 4 de maig de 2016 va acordar informar favorablement
de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació derivada del
subministrament de gas natural (expedient 16/14) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de
2017.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’acorda el següent: 1)
Aprovar l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació derivada
del subministrament de gas natural (expedient 16/14) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre
de 2017, segon document que s’annexa; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències; 3) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència
l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Economia, per
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de
la universitat.
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
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 l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació derivada
del subministrament de gas natural (expedient 16/14) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre
de 2017, d’acord amb el que consta en el document CE 71/05-2016.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 39/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 1 de febrer de 2010 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (Fundació de Gestió) van formalitzar un
conveni de col·laboració pel qual es va establir el concert sanitari (Concert sanitari) a l’empara del que estableix
la base segona de l’article 4 del reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’establiren les bases generals
del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries en virtut del qual es regula el règim
jurídic de la unitat docent de medicina de la UAB a l’Hospital de Sant Pau (Unitat Docent).

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 14 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 140

maig / 2016

Atès que aquest Concert sanitari té una durada de 12 anys des de la seva formalització i que estableix com a
òrgan de govern propi la comissió mixta, òrgan col·legiat mixt paritari, integrat per set representants de la UAB
i set representants de la Fundació de Gestió, amb funcions, entre d’altres, de ‘vetllar per l’aplicació del conveni i
assegurar en tot moment la qualitat de l’ensenyament i la relació adequada amb les comissions de la
Universitat i de la Facultat de Medicina en allò que els concerneix’.
Atès que l’estipulació sèptima del Concert sanitari regula el sosteniment econòmic de la Unitat Docent,
destacant al respecte el següent:
7. PRESSUPOSTOS
El pressupost de les activitats docents universitàries que es desenvolupin a l’hospital universitari i els centres
associats que siguin cobertes per la UAB comprendrà les partides següents: (...)
7.2. Dotació del capítol II
a. La Comissió Mixta determinarà el percentatge que correspongui a la UAB en relació amb el pressupost de
funcionament de la unitat docent i que haurà d’incloure les assignacions següents: conservació dels espais
físics, manteniment dels equips docents i del mobiliari, comunicacions, material docent i administratiu, neteja i
despeses d’aigua i de consums energètics.
b Així mateix, es consignaran els percentatges de les partides destinades a la biblioteca i que hauran d’incloure
les assignacions següents: manteniment dels espais físics, del mobiliari i dels equips informàtics, comunicació,
neteja i despeses energètiques, així com una dotació anual adequada per a llibres i revistes.
c. La quantia anual d’aquest pressupost es fixarà a partir d’un model sobre les bases de mòduls objectius
adequats a les especificats de la unitat docent’.
Atès que al llarg dels cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016 els espais on estava ubicada la Unitat Docent –
edifici pavelló de l’antiga farmàcia de 2.977 m2 construïts- han estat sotmesos a obres integrals de reforma i
millora de les instal·lacions, la qual cosa ha comportat que l’activitat docent de la UAB es desenvolupés al
recinte de la Casa de Convalescència.
Atès que abans de realitzar les esmentades obres de reforma les despeses de funcionament de la Unitat
Docent, consistents en serveis de manteniment integral, neteja, funcionament i consums energètics, han
suposat un cost mitjà anual per la UAB de 121.000 euros (impostos inclosos).
Atès que des de la Fundació de Gestió s’ofereix a la UAB un model de gestió de les despeses de funcionament
de l’edifici on s’ubica la Unitat Docent ‘claus en mà’ en virtut del qual la UAB aboni a l’entitat del grup Sant Pau
que ells determinin un preu anual, a canvi de que la propietat es faci càrrec de totes les despeses de gestió,
manteniment integral –correctiu i preventiu-, consums energètics, reposició de les instal·lacions, neteja,
seguretat, jardineria i residus, en relació tant a l’edifici on està ubicada la Unitat Docent, com a la part
proporcional que
aquest edifici representa respecte al complex edificatori del recinte històric de l’Hospital Sant Pau.
Atès que el preu del servei es formularà a tant alçat integrat per una quantitat fixa de 139.500 euros –IVA
inclòs-, més una quantitat variable que cobreixi tots els consums energètics i subministraments d’aigua que per
la primera anualitat es quantifica en 42.350 euros –IVA inclòs-.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’acorda el següent: 1)
Autoritzar als membres representants de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta del Conveni
de col·laboració d’1 de febrer de 2010 formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona pel qual es va establir el concert sanitari
regulador del règim jurídic de la unitat docent de medicina de la UAB a l’Hospital de Sant Pau perquè, en el sí
de la pròpia comissió mixta, acordin amb els representants de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona la gestió de les despeses de funcionament, en atribució de l’estipulació
7.2.a) del Conveni, la gestió de les despeses de funcionament de l’edifici on s’ubica la Unitat Docent ‘claus en
mà’, en virtut de la qual aquesta universitat aboni a l’entitat del grup Sant Pau que la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona determini, un preu anual a tant alçat, integrat
per una quantitat fixa de 139.500 euros anual –IVA inclòs-, més una quantitat variable que cobreixi tots els
consums energètics i subministraments d’aigua que per la primera anualitat es quantifica en 42.350 euros –IVA
inclòs-, a canvi de que la propietat es faci càrrec de totes les despeses de manteniment integral –correctiu i
preventiu-, consums energètics, reposició instal·lacions, neteja, seguretat, jardineria i residus, en relació tant a
l’edifici on està ubicada la Unitat Docent, com a la part proporcional que aquest edifici representa respecte al
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complex edificatori del recinte històric de l’Hospital Sant Pau; 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui,
perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona i, un cop pres l’acord de la comissió
mixta del Concert sanitari corresponent, formalitzi amb el representant de la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el de l’entitat del grup Sant Pau que aquesta Fundació determini, el
corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter
tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents; 3) Elevar aquest acord al Consell Social per a
la seva aprovació, si escau; 4) Encarregar la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment
de l'acord primer; 5) Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist l’article 89 apartat d) i l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.d i k del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat de la Direcció d’Arquitectura i Logística i 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) Autoritzar als membres representants de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta del
Conveni de col·laboració d’1 de febrer de 2010 formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona pel qual es va establir el
concert sanitari regulador del règim jurídic de la unitat docent de medicina de la UAB a l’Hospital de Sant Pau
perquè, en el sí de la pròpia comissió mixta, acordin amb els representants de la Fundació de Gestió Sanitària
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona la gestió de les despeses de funcionament, en atribució
de l’estipulació 7.2.a) del Conveni, la gestió de les despeses de funcionament de l’edifici on s’ubica la Unitat
Docent ‘claus en mà’, en virtut de la qual aquesta universitat aboni a l’entitat del grup Sant Pau que la Fundació
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona determini, un preu anual a tant alçat,
integrat per una quantitat fixa de 139.500 euros anual –IVA inclòs-, més una quantitat variable que cobreixi
tots els consums energètics i subministraments d’aigua que per la primera anualitat es quantifica en 42.350
euros –IVA inclòs-, a canvi de que la propietat es faci càrrec de totes les despeses de manteniment integral –
correctiu i preventiu-, consums energètics, reposició instal·lacions, neteja, seguretat, jardineria i residus, en
relació tant a l’edifici on està ubicada la Unitat Docent, com a la part proporcional que aquest edifici representa
respecte al complex edificatori del recinte històric de l’Hospital Sant Pau.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i, un cop pres l’acord de la comissió mixta del Concert sanitari corresponent, formalitzi amb el
representant de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el de l’entitat del
grup Sant Pau que aquesta Fundació determini, el corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents
acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels
documents.
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 40/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de software i marca, formalitzat el 27 de gener de 2016 entre la UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i INÈDIT INNOVACIÓ, S.L. (INEDIT), empresa reconeguda com spin-offde la
UAB, en virtut del qual la UAB va llicenciar a favor de INEDIT: (i) 68% d’un programa software –enregistrat a la
Benelux Office for IntellectualPropertyamb i-depotnumber063475-, i (ii)l’ús de la marca comunitària mixta núm.
012733556 ‘edTOOLecodesigntool’, relatius a una ferramenta web per l’eco-dissenyde productes i serveis amb
l’objecte de la seva sostenibilitat.
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Atès que la llicència del software es va atorgar sense exclusivitat, pel termini de 10 anys, i la llicència de l’ús de
la marca es va formalitzar pel desenvolupament de les activitats pròpies de l’objecte social d’INEDITa canvi del
cànon consistent en el 6% de les vendes netes de tot producte o evolució del software (Document CE 72/052016).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valoritzaciói patents de data 8 de febrer de
2016 (Document CE 73/05-2016).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió
de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la
naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de software i marca, formalitzat el 27 de
gener de 2016 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i INÈDIT INNOVACIÓ, S.L. (INEDIT),
empresa reconeguda com spin-off de la UAB, en virtut del qual la UAB va llicenciar a favor de INEDIT: (i) 68%
d’un programa software –enregistrat a la Benelux Office for Intellectual Property amb i-depot number 063475-,
i (ii) l’ús de la marca comunitària mixta núm. 012733556 ‘edTOOL ecodesign tool’, relatius a una ferramenta
web per l’eco-disseny de productes i serveis amb l’objecte de la seva sostenibilitat; 2) Elevar aquest acord al
Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de
recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de software i marca, formalitzat el 27 de gener
de 2016 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i INÈDIT INNOVACIÓ, S.L. (INEDIT),
empresa reconeguda com spin-off de la UAB, en virtut del qual la UAB va llicenciar a favor de INEDIT:
(i) 68% d’un programa software –enregistrat a la Benelux Office for Intellectual Property amb i-depot number
063475-, i
(ii) l’ús de la marca comunitària mixta núm. 012733556 ‘edTOOL ecodesign tool’, relatius a una ferramenta
web per l’eco-disseny de productes i serveis amb l’objecte de la seva sostenibilitat.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 41/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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Exposició de motius
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb l’autorització de la
formalització d’un contracte de llicència.
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), la
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC), el CONSORCI CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR (CVC) i
ACCEPLAN Accesibilidad, S.L. (ACCESIBILIDAD) són co-titulars d’una tecnologia que ha motivat la sol·licitud de
patent europea EP14382294 i la PCT amb codi PCT/EP2015/067324 ‘A COMPUTER IMPLEMENTED METHODS
AND A SYSTEM FOR REMOTELY MONITORING A USER, AND A COMPUTER PROGRAM PRODUCT IMPLEMENTING
THE METHOD’ amb els següents percentatges: UAB 11,5%; UB 11,5%; UOC 11,5%; CVC 34,50% i
ACCESIBILIDAD 31%.
Atès que les patents fan referència a un sistema de monitorització visual remota format per una càmera i un
programari basat en visió artificial adequat per a persones amb mobilitat reduïda.
Atès que els titulars de la tecnologia volen formalitzar un contracte de llicència de Patent amb l’empresa CARE
RESPITE, S.L., en virtut del qual els llicenciants (titulars) atorguen una llicència a la llicenciatària (CARE
RESPITE, S.L.) per l’ús de les patents de manera exclusiva durant tot el temps que duri la protecció de les
patents. A més a més, s’atorga una llicència per 10 anys del know-how d’ús a canvi d’un cànon consistent en
una retribució fixa (10.000 euros) i una retribució variable (3% vendes netes del producte llicenciat i 1,5%
vendes netes que no incorporin les patents però si el know-how) (Document CE 74/05-2016).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 21 d’abril de
2016 (Document CE 75/05-2016).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Autoritzar la formalització del contracte de llicència de Patent amb l’empresa CARE RESPITE, S.L.,
en virtut del qual els llicenciants (titulars) atorguen una llicència a la llicenciatària (CARE RESPITE, S.L.) per l’ús
de les patents de manera exclusiva durant el tot el temps que duri la protecció de les patents. A més a més,
s’atorga una llicència per 10 anys del know-how d’ús a canvi d’un cànon consistent en una retribució fixa
(10.000 euros) i una retribució variable (3% vendes netes del producte llicenciat i 1,5% vendes netes que no
incorporin les patents però si el know-how), d’acord amb la minuta incorporada com a Document 1 Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a la OCI; 2) Autoritzar el rector, o persona en qui
delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, formalitzi el corresponent
instrument jurídic per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que
siguin necessàries per a la signatura dels documents; 3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva
aprovació, si escau; 4) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el
seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la formalització del contracte de llicència de Patent amb l’empresa CARE RESPITE, S.L., en virtut
del qual els llicenciants (titulars) atorguen una llicència a la llicenciatària (CARE RESPITE, S.L.) per l’ús de les
patents de manera exclusiva durant tot el temps que duri la protecció de les patents. A més a més, s’atorga
una llicència per 10 anys del know-how d’ús a canvi d’un cànon consistent en una retribució fixa (10.000
euros) i una retribució variable (3% vendes netes del producte llicenciat i 1,5% vendes netes que no incorporin
les patents però si el know-how), d’acord amb la minuta incorporada.
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2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi el corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes
o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents.
3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 42/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), l’AGENCIAESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) i KROMSCHROEDER, S.A. (KROMS) són co-titularsde la tecnologia que
va motivar la sol·licitud internacional de patent PCT/EP2016/058934 ‘DEVICE FOR DETECTING FRAUD IN
METERS AND RELATED METHOD’, d’acord amb els següents percentatges: UAB 25%, CSIC 25% i KROMS 50%.
Atès que el 30 de març de 2016 la UAB, el CSIC, com a llicenciants, i KROMS, com a llicenciatari, van signar un
contracte en virtut del qual els llicenciantsvan atorgar la llicència exclusiva de l’esmentadatecnologia, pel
període de protecció de les patents a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2% vendes netes
del producte llicenciat i el 50% del 2% vendes netes que no incorporin les patents però si el know-how)
(Document CE 76/05-2016).
Atès que les patents fan referència a una etiqueta de banda magnètica per detectar el frau en comptadors
fluids i el seu desenvolupament.
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valoritzaciói patents de data 21 d’abril de 2016
(Document CE 77/05-2016).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 30 de març de
2016 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), l’AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), com llicenciants, i KROMSCHROEDER, S.A. (KROMS), com a
llicenciatari, en virtut del qual els llicenciants van atorgar la llicència exclusiva de la tecnologia -sol·licitud
internacional de patent PCT/EP2016/058934 ‘DEVICE FOR DETECTING FRAUD IN METERS AND RELATED
METHOD’- pel període de protecció de les patents, a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2%
vendes netes del producte llicenciat i el 50% del 2% vendes netes que no incorporin les patents però si el
know-how); 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al
vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els
presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 30 de març de 2016
entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), l’AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), com llicenciants, i KROMSCHROEDER, S.A. (KROMS), com a
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llicenciatari, en virtut del qual els llicenciants van atorgar la llicència exclusiva de la tecnologia -sol·licitud
internacional de patent PCT/EP2016/058934 ‘DEVICE FOR DETECTING FRAUD IN METERS AND RELATED
METHOD’- pel període de protecció de les patents, a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2%
vendes netes del producte llicenciat i el 50% del 2% vendes netes que no incorporin les patents però si el
know-how).
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 43/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb l’addenda al conveni
de cessió d’ús d’espais al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB).
Atès que el Consorci IERMB és un Consorci local de Dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de
lucre i amb finalitats d’interès general, que té per objecte la promoció d’estudis, activitats de recerca i de
formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de Catalunya,
particularment els referits a la conurbació barcelonina.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és membre fundador del Consorci IERMB, que la seu social de
l’entitat s’ubica al Campus universitari de la UAB a Bellaterra i que a conseqüència d’això, des de 1986 el
Consorci IERMB va gaudir del dret d’ús d’una masia, de 450 m2, situada al campus universitari.
Atès que el Ple del Consell Social va aprovar per acord número 14/2012, de data 30 de març de 2012, la
formalització d’un conveni de cessió d’ús de 841m2, en el qual per error es va consignar 840 m2, situat al
Mòdul de Recerca A del Parc Científic situat al costa de l’Edifici B, pel cànon de 23.400 € anuals (a raó de 60
€/m2/any), corresponents a l’ús dels 390 m2addicionals, pel termini de 10 anys, prorrogable per períodes
successius fins el límit de 30 anys, perquè es destinés al desenvolupament de les activitats pròpies de l’Institut
i com a seu social del Consorci, el qual es va formalitzar en data 1 de gener de 2012 (document CE 78/052016).
Atès que durant l’any 2012 l’IERMB va sofrir un procés de reestructuració organitzativa que va suposar la
disminució de les seves necessitats d’espai i en conseqüència va sol·licitar a la UAB la reducció d’espais,
proposant disposar únicament de 650,6 m2, (418,75 m2d’espai de treball específic + 231,85 m2d’espais
comuns) dels 841 m2l’ús dels quals van ser cedits i, com a conseqüència d’això, disminuir la compensació
econòmica pactada en el sentit d’abonar únicament l’ús de 200,598 m2(12.035,89 € anuals) en lloc dels 390
m2pactats (23.400 € anuals). Això va ser aprovat per acord del Ple del Consell Social, número 90/2012, de
dates 19 de desembre de 2012, executant-se mitjançant la formalització d’una primera addenda de data 25 de
setembre de 2013 (document CE 79/05-2016).
Atès l’increment registrat de l’activitat investigadora de l’IERMB fa necessari la incorporació de nou personal a
aquest institut, i, per tant, l’ampliació dels espais l’ús del qual es van cedir per la UAB a l’IERMB en el Mòdul de
Recerca A, concretament pel que fa a 70 m2 situats al Mòdul de Recerca A, identificat al document CE 80/052016, espai que es contigu als ocupats per l’IERMB per conveni d’1 de gener de 2012, sota el següent règim
econòmic:
- L’IERMB abonarà a la UAB l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de l’espai de
70 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 15 euros/m2
mensuals.
- L’IERMB abonarà a la UAB l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de l’espai de
70 m2, d’acord amb les tarifes establertesper la UAB als centres de l’Esfera participats, de 15 euros/m2
mensuals. Aquesta tarifa serà revisada anualment, d’acord amb el que resulti l’Institut Nacional d’Estadística o
organisme que el substitueixi.
- Aplicar les següentsbonificacions a la quota d’acord amb el quadre següent:
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Any
Bonificació 70 m2
Import
2016 (juny-des)
4.900 €
2017
7.000 €
2018
5.600 €
2019
4.200 €
2020
2.800 €
2021
1.400 €

maig / 2016
a satisfer (70 m2)
2.450 €
5.600 €
7.000 €
8.400 €
9.800 €
11.200 €

- Aquests imports s’afegiran a les compensacions pactades en el conveni de data 1 de gener de 2012.
Vist l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Autoritzar la segona addenda al conveni de cessió del dret d’ús d’espais formalitzat amb el Consorci
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB) en dates 1 de gener de 2012 i 25 de
setembre de 2013, en virtut de la qual:
- Es cedeix l’ús l’espai de 70 m2, situats al Mòdul de Recerca A, identificat al document 3.
- L’IERMB abonarà a la UAB l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de l’espai de
70 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 15 euros/m2
mensuals. Aquesta tarifa serà revisada anualment, d’acord amb el que resulti l’Institut Nacional d’Estadística o
organisme que el substitueixi.
- Aplicar les següents bonificacions a la quota d’acord amb el quadre següent:
Any
Bonificació 70 m2
Import a satisfer (70 m2)
2016 (juny-des)
4.900 €
2.450 €
2017
7.000 €
5.600 €
2018
5.600 €
7.000 €
2019
4.200 €
8.400 €
2020
2.800 €
9.800 €
2021
1.400 €
11.200 €
- Aquests imports s’afegiran a les compensacions pactades en el conveni de data 1 de gener de 2012.
2)Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord; 3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el
seguiment de l’acompliment d’aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi
les seves competències; 5)Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda
1) Restar a l’espera, per a l’acord corresponent, de disposar d’informació més àmplia sobre els costos reals
d’ús de l’espai de 70 m2 situats al Mòdul de Recerca A, l’ús dels quals es proposa cedir a Consorci Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB), així com conèixer els beneficis que li
comporta a la UAB formar part d’aquest Consorci.
Comunicar el present acord a la gerència de la UAB i encarregar-li que faci el seguiment del seu acompliment.

Acord 44/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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Exposició de motius
Atès que en virtut de conveni de 8 de juny de 2004 i addenda de 30 de setembre de 2004 formalitzats per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i per la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall
d’Hebron (IR-HUVH), la UAB va assumir el compromís de finançar el 50% del cost de les obres d’ampliació i
remodelació de les instal·lacions de l’IR-HUVH, mitjançant l’aportació de 861.325 euros obtinguts dels fons
FEDER (document CE 81/05-2016).
Atès que les parts signatàries van acordar que, un cop lliurada l’obra per part del contractista a la propietat, la
UAB formalitzaria amb l’IR-HUVH el corresponent conveni de cessió de titularitat de la part de l’obra de la
Universitat Autònoma de Barcelona (clàusula vuitena de l’addenda de 30 de setembre de 2004).
Atès que la causa del negoci va ser gratuïta i que des del punt de vista econòmic va tenir un efecte neutre atès
que no va implicar cap aportació dels recursos propis de la UAB, i que el dret que la UAB ostenta sobre la part
de l’obra pot ser qualificat com a dret patrimonial.
Atès que des de l’execució de les obres (2004) els espais on es van portar a terme han estat gaudits per l’IRHUVH, i que els drets sobre les obres estan donats d’alta a l’Inventari de Béns i Drets de la UAB.
Atès que es requereix l’atorgament d’un títol que habiliti donar de baixa aquest dret de l’Inventari de Béns i
Drets de la UAB.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist els articles 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Autoritzar la cessió gratuïta de la titularitat de la part de les obres d’ampliació i remodelació de les
instal·lacions de l’IR-HUVH de la Universitat Autònoma de Barcelona a favor de la Fundació Institut de Recerca
Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH); 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom
i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, formalitzi amb la Fundació Institut de Recerca Hospital
Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH), el corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents acords,
inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents; 3)
Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) Encarregar la vicerectora d’economia
i organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5)Comunicar els presents acords a la vicegerenta
d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la cessió gratuïta de la titularitat de la part de les obres d’ampliació i remodelació de les
instal·lacions de l’IR-HUVH de la Universitat Autònoma de Barcelona a favor de la Fundació Institut de Recerca
Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi amb la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH), el
corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter
tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents.
3) Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 45/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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Exposició de motius
Atès que en virtut de conveni d’1 de setembre de 2004 formalitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i per la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH), la UAB va assumir el
compromís de finançar el 50% d’un espectròmetre de masses model Ultrflex tof/tof d’aportar a l’IR-HUVH,
mitjançant l’aportació de 240.000 euros obtinguts dels fons FEDER (document CE 82/05-2016).
Atès que les parts signatàries van acordar que, un cop lliurat l’aparell, la UAB cediria en ús l’aparell a l’IRHUVH, de titularitat de la UAB, pel termini de 10 anys.
Atès que el termini de 10 anys ha finalitzat, que l’aparell actualment està essent gaudit per la Fundació Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) en virtut d’acords interns entre ambdues fundacions.
Atès que la causa del negoci va ser gratuïta i que des del punt de vista patrimonial va tenir un efecte neutre
atès que no va implicar cap aportació dels recursos propis de la UAB, es proposa la cessió gratuïta del dret d’ús
de l’espectròmetre de masses a la VHIO.
Atès que es requereix l’atorgament d’un títol per regularitzar patrimonialment aquest actiu que consta a
l’Inventari de Béns i Drets de la UAB.
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 allò que disposa 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.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’articles 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Autoritzar la cessió d’ús gratuïta a la Fundació Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), de
l’espectròmetre de masses model Ultrflex tof/tof, de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel
termini de 10 anys, prorrogable automàticament per un altre període de 10 anys; 2)Autoritzar el rector, o
persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, formalitzi amb
la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH) i amb la Fundació Vall d’Hebron
Institut d’Oncologia (VHIO), el corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents acords, inclòs les
esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents; 3) Elevar
aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) Encarregar la vicerectora d’economia i
organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5)Comunicar els presents acords a la vicegerenta
d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la cessió d’ús gratuïta a la Fundació Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), de l’espectròmetre
de masses model Ultrflex tof/tof, de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel termini de 10 anys,
prorrogable automàticament per un altre període de 10 anys.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi amb la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH) i amb la
Fundació Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el corresponent instrument jurídic per l’execució dels
presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels
documents.
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
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4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 46/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la petició interessada per la directora general de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d’ús de béns
a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut del l’acord 25/2008 de la Comissió Econòmica del Consell Social de data 24 de juliol de 2008,
en data 30 de juliol de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir la Fundació Hospital Clínic
Veterinari amb la finalitat de que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en activitats de docència, de recerca
i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris,
atorgant-li la gestió de l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès nº2.
Atès que per acord del Ple del Consell Social número 45/2014, de 26 de juny, es va autoritzar la formalització
amb la Fundació Hospital Clínic Veterinari d’un conveni de cessió d’ús gratuïta dels 1.203 de l’edifici V a la
FHCV, pel termini de 20 anys, prorrogables fins el límit establert per la legislació de patrimoni, per destinar-lo a
les seves finalitats fundacionals i amb el deure d’assumir les despeses directes i indirectes dels espais.
Atès que per acord del Ple del Consell Social número 84/2014, de 19 de novembre, es va autoritzar la cessió
d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada dels béns mobles.
Atès que per regularitzar la situació de facto en la que actualment es trobava la Fundació Hospital Clínic
Veterinari resta pendent que la UAB formalitzi al seu favor la cessió d’ús dels següents béns d’equip:

Equipament
Laser Díode Diovet, Sondes de Glaucoma i Casc
Binocular Iris
Monitor Artema 206CNI, Respirador automàtic
electrònic EKU MAV3
Equip Keypoint estacionari
EcògrafASPEN

Cost

Amortització
acumulada
31/12/2015

Valor net comptable
31/12/2015

25.060,00 €

25.060,00 €

0€

22.035,00 €

22.035,00 €

0€

33.055,00 €
27.570,00 €
107.720,00 €

33.055,00 €
27.570,00 €
107.720,00 €

0€
0€
0€

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist allò que disposen els articles 26 i ss. 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, els articles 65 i ss. del decret 323/1983, de 14
de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya, els articles 90 i ss. de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les Administracions Públiques.
Vist l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: “1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm.
G-65012775, dels béns mobles identificats al document nº1, segons el que disposa la legislació vigent en
matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
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Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels següents béns mobles:

Equipament

Amortització
acumulada
31/12/2015
25.060,00 € 25.060,00 €
22.035,00 € 22.035,00 €
33.055,00 € 33.055,00 €
27.570,00 € 27.570,00 €
107.720,00 € 107.720,00 €
Cost

Laser Díode Diovet, Sondes de Glaucoma i Casc Binocular Iris
Monitor Artema206CNI, Respirador automàtic electrònic EKU MAV3
Equip Keypointestacionari
EcògrafASPEN

Valor net
comptable
31/12/2015
25.060,00 €
22.035,00 €
33.055,00 €
27.570,00 €
107.720,00 €

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels
espais l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat pròpia
del Servei per ella oferta.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords; 3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el
seguiment de l’acompliment d’aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi
les seves competències; 5) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de
Planificació.”
Atès que en l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016 es va produir un error
material manifest, donat que el valor net comptable de cadascun dels béns mobles objectes de cessió és
d’import 0 € sent de 0€ i no de 107.720 € la quantia total del valor net comptable dels béns a cedir, la qual
cosa comportarà el corresponent acord del Consell de Govern d’esmena de l’acord pres en data 10 de maig de
2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIFnúm. G65012775, dels béns mobles identificats al document nº1, segons el que disposa la legislació vigent en matèria
de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
a)

Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels següents béns mobles:

Equipament

Cost

Laser Díode Diovet, Sondes de Glaucoma i Casc Binocular Iris
Monitor Artema206CNI, Respirador automàtic electrònic EKU MAV3
Equip Keypointestacionari
EcògrafASPEN

25.060,00 €
22.035,00 €
33.055,00 €
27.570,00 €
107.720,00 €

Valor net
Amortització
comptable
acumulada
31/12/201
31/12/2015
5
25.060,00 €
0€
22.035,00 €
0€
33.055,00 €
0€
27.570,00 €
0€
107.720,00 €
0€

b) Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes
dels espais l’ús del qual es cedeix.
c) Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès
per la legislació patrimonial d’aplicació.
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d) Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat pròpia
del Servei per ella oferta.
Suspendre els efectes d’aquest acord fins que el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona
esmeni l’error material de l’import del valor net comptable dels béns mobles objectes de cessió.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 47/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 14 de desembre de 1995 es va formalitzar l’Acta fundacional del Consorci Patronat
d’Arqueologia de Guissona en el qual hi participen com a entitats consorciades l’Ajuntament de Guissona,
l’Institut d’Estudis Catalans, el Consell Comarcal del Segarra, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i l’Associació d’Amics de Iesso amb l’objecte de gestionar el patrimoni arqueològic de
Guissona a fi de vetllar per la seva protecció, conservació i revalorització, tot impulsant la investigació i la
difusió i promovent l’aprofitament socioeconòmic dels seus valor culturals.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Guissona, en sessió de 4 de febrer de 2016, va acordar aprovar la dissolució
i liquidació del Consorci i la seva absorció per l’esmentat Ajuntament en els termes del document CE 83/052016.
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social, entre d’altres, la modificació i/ò extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i
desenvolupament dels fins de la Universitat.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 10 de maig de 2016, pel qual s’acorda:1) Aprovar la dissolució i
liquidació del Consorci i la seva absorció per l’esmentat Ajuntament en els termes del document 1; 2) Elevar
aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Projecte
Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords a la
vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci Patronat d’Arqueologia de Guissona i la seva absorció per
l’Ajuntament de Guissona en els termes del document CE 83/05-2016.
2)

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

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.

Acord 48/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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Exposició de motius
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB
com a soci de l’Associació Agrofòrum 2050.
Vistos els estatuts de l’Associació (document CE 84/05-2016).
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 100 euros.
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la
participació de la Universitat en altres entitats.
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 10 de maig de 2016, pel qual s’acorda: 1) Aprovar la proposta la
participació de la UAB com a soci de l’Associació Agrofòrum 2050, supeditant els acords que impliquin
aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació, a la prèvia aprovació
dels òrgans competents; 2) Facultar al rector perquè ell o persona que designi, signi els documents necessaris
per formalitzar aquesta incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris pels
que sigui designada la seva representada; 3) Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències; 4) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords;
5) Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
Aprovar la participació de la UAB com a soci de l’Associació Agrofòrum 2050, supeditant els acords que
impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació, a la prèvia
aprovació dels òrgans competents.
2)
Facultar al rector perquè ell o persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar aquesta
incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris pels que sigui designada la
seva representada.
3)

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

Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 49/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta del rector de la UAB de data 26 d’abril de 2016 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones.
Vista la proposta del rector de la UAB de data 26 d’abril de 2016 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB amb valor superior a 1.500€
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la
UAB.
Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 pels quals es va autoritzar al
Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500
euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de
la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions
portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
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Vista la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del bé moble amb valor superior a 1.500€ i la baixa
de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500€.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB en relació al procediment d’afectació i desafectació al domini públic
dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials’.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Proposar al Consell Social la baixa de l’inventari general de la UAB del bé moble amb valor superior
a 1.500€ que s’identifica segons document annex; 2) Proposar al Consell Social la baixa de l’inventari general
de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 1.500€, segons document annex; 3) Elevar l’acord al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències; 4) Encarregar a la Vicerectora d’Economia i Organització
l'execució i el seguiment d'aquests acords.
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 el rector de la UAB a adoptar els acords de baixa, en l’exercici 2015, de l’inventari general de la
UAB dels béns mobles amb valor superior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el document CE 85/052016.
2) Donar-se per assabentats de la baixa, en l’exercici 2015, de l’inventari general de la UAB dels béns mobles
amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el document CE 86/05-2016.
3) Encarregar a la Vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest
acord.
4) Comunicar a la vicegerent d’Economia el present acord, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 50/2016, de 18 de maig, 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 març de 2016 (document CE 87/05-2016) i l’informe de les modificacions de
crèdit de pressupost a 30 d’abril de 2016 (document CE 88/05-2016).
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’abril de 2016, d’acord amb el que consta
en el document CE 87/05-2016.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia de la UAB, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 51/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
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Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2016.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la
Gerència (document CE 89/05-2016).
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 i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de
l’exercici 2016 a 30 d’abril de 2016.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 52/2016, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l’execució del PIU a 31 de desembre de 2015
(document CE 90/05-2016).
Atès que el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins
al 2015 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius.
Vist l’acord PLE 44/2015 pres pel Ple del Consell Social el 23 de juliol de 2015 pel qual s’acorda: 1)Aprovar la
programació del Pla d’Inversions Universitàries per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document
PLE 53/07-2015; 2)Comunicar aquest acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Vist l’Acord PLE 04/2016 pres pel Ple del Consell Social en data 22 de febrer de 2016 pel qual s’acorda:
1)Aprovar la modificació de la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al 2015, d’acord amb el
que consta en el document PLE 05/02-2016; 2) Comunicar aquest acord al gerent de la UAB per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya i que el
pla tindrà caràcter pluriennal.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per a l’exercici 2015.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’execució del PIU de la UAB a 31 de desembre de 2015.

I.2. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 24/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del rector de la UAB de data 26 d’abril de 2016 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones.
Vista la proposta del rector de la UAB de data 26 d’abril de 2016 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB amb valor superior a 1.500€
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la
UAB.
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i pel Ple del Consell Social de
30 d’abril de 2015 pels quals van autoritzar al Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de
la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes
o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar
anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització de 4 de maig de 2016 ha informat favorablement de la proposta
de baixa de l’inventari general de la UAB del bé moble amb valor superior a 1.500€ i de la proposta de baixa de
l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500€
Vist l'article 64, lletra q) dels Estatuts de la UAB pel que fa a les competències del Consell de Govern relatives a
l’afectació i desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment
d’alienació dels béns patrimonials.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER. Proposar al Consell Social la baixa de l’inventari general de la UAB del bé moble amb valor superior a
1.500€ que s’identifica segons document annex. [Document]
SEGON. Proposar al Consell Social la baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a
1.500€.
TERCER: Elevar l’acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART. Encarregar a la Vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Acord 25/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
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Vista la petició de creació de modificació 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 modificació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de modificació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 d’abril de 2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent:
-

Màster universitari en Desenvolupament Internacional, que passa a denominar-se Máster universitario
en Desarrollo Internacional / International Development.

SEGON.- Elevar l'aprovació de la modificació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que
exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització 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 26/2016, de 10 de maig, 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
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 27 d’abril de 2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Internacionals, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
-

Màster en Neuromàrqueting
Diploma de postgrau en Cardiopaties Congènites: Insuficiència Cardíaca i Transplantament

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

Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats, que passa a denominar-se Màster en Periodisme
Literari, Comunicació i Humanitats.
Màster en Comunicació i Màrqueting Online, que passa a denominar-se Màster en Comunicació i
Màrqueting Digital
Diplomatura de postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Cardiològiques, que passa a
denominar-se Diplomatura de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Neonatals
Cardiològiques.

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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 27/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vistes les propostes del vicerector de Relacions Internacionals de modificació 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.
Vista la necessitat d’actualitzar el Títol III (del reconeixement de crèdits), capítol III, per tal d’introduir
l’obligatorietat d’incorporar el reconeixement de com a mínim 30 crèdits en la primera matrícula als estudiants
admesos amb estudis universitaris parcials estrangers o espanyols, o que, havent finalitzat els estudis
universitaris estrangers no hagin obtingut la seva homologació o equivalència a Espanya i desitgin continuar
estudis en una universitat espanyola.
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol IV (de l’avaluació), pel que fa a la regulació de la sol·licitud d’avaluació
curricular mitjançant compensació.
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol IX (d’ estudis de màster), pel que fa a l’estructuració de la comissió
responsable dels estudis de màster dels centres.
Vista la necessitat de regular el canvi de plans d’estudis per interdisciplinarietat i introduir-lo en el títol XIV
(canvi de plans d’estudis per interdisciplinarietat), en els articles 402 a 406, anteriorment sense contingut en
virtut de l’acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015.
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XV (d’itineraris curriculars simultanis que porten a l’obtenció de dos
títols de grau) amb relació al reconeixement de crèdits per un canvi de pla d’estudis.
Vista la necessitat de derogar l’acord de la Comissió de Grau de 20 de setembre de 2011, pel qual s’aprova el
canvi d’estudis per interdisciplinarietat entre les opcions d’accés de la titulació de Grau en Traducció i
Interpretació, en virtut de la regulació del títol referit al canvi de plans d’estudis per interdisciplinarietat.
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer
cicle, segon cicle i formació permanent.
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Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser
informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 d’abril de 2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Internacionals, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol,
aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, en els termes que s’annexen: [Document]








Reconeixement i transferència (Títol III): articles 82 i 97.1.
Avaluació (Títol IV): article 122.
Estudis de màster (Títol IX): articles 226.4;227.1; 228,1, 2, 3, 4 i 6; 231.4 i 233.1.
Pràctiques externes de la UAB (Títol XVI): articles 422.1 i 441.2.
Canvi de plans d’estudi per interdisciplinarietat (Títol XIV): regulació articles 402 a 406.
Itineraris curriculars simultanis que porten a l’obtenció de dos títols de grau (Títol XV): article 419.4.
Disposició derogatòria

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.
Acord 28/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta de modificació del Reglament d’ús de mitjans Electrònics aprovat per Acord de Consell de
Govern de 17 de novembre de 2010.
Atès que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
estableixen l’administració electrònica com a la forma principal de gestió administrativa del sector públic i vist el
que disposen els articles 40 a 43 pel que fa a la pràctica de notificacions dels actes administratius a través de
mitjans electrònics.
Vist que l’esmentada llei entra en vigor el dia 2 d’octubre d’enguany i que es necessari que la UAB adapti la
seva normativa en matèria d’ús de mitjans electrònics al nou marc legislatiu.
Atès que la UAB ha apostat per la promoció de l’ús de les tecnologies de la informació en les seves relacions
administratives amb la comunitat acadèmica i amb la resta de ciutadans, per això considera que la
implementació dels sistemes de notificació per mitjans electrònics pot contribuir a aconseguir una gestió
administrativa més eficient i eficaç.
La UAB posa a disposició de tota la comunitat acadèmica els dispositius electrònics necessaris perquè no els
suposi cap impedient en el seu accés, així mateix promou la formació continua i el reciclatge en matèria de
tecnologies de la informació perquè puguin desenvolupar les habilitat necessàries així com adaptar-se als
requisits del nou entorn legal.
D'acord amb l'article 64, lletra d) dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern pel que fa a les
competències del Consell de Govern per regular sobre assumptes objecte de la seva competència en matèria
d’organització de l’administració universitària
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Secretària General,
Govern ha adoptat els següents

el Consell de

ACORDS
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PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament d’ús de mitjans electrònics en l’àmbit de la UAB en els termes
que s’annexen. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia 2 d’octubre de 2016 i ordenar la seva publicació al
Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar la secretària general i el gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a l'Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació per tal que
adoptin les mesures necessàries per a fer efectius els presents acords.
Acord 29/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament de la Facultat de Ciències
de l’Educació.
En data 10 de març de 2016 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de Reglament de la
Facultat de Ciències de l’Educació. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans
col·legiats, també s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives als degans i als
coordinadors i coordinadores d’estudis de grau per tal d’aconseguir una major transparència en l’assumpció de
funcions i responsabilitats, s’ha creat la Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Màsters i, per últim, es regula el
Consell d’Estudiants.
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
D'acord amb l'article 64,lletra a) dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació
del Reglament de la Facultat de Ciències de l’Educació aprovada per la Junta de Facultat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Ciències de l’Educació, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar la modificació del Reglament de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB en els termes
que s’annexa. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències de l’Educació.
Acord 30/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 21 d’abril de 2005 el Reglament
Psicologia.

de la Facultat de

En data 14 de març de 2016 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de Reglament de la
Facultat de Psicologia. Els canvis principals afecten a la composició i sistema de funcionament dels seus
òrgans col·legiats, també s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives als degans i als
coordinadors d’estudis
per tal d’aconseguir una major
transparència en l’assumpció de funcions i
responsabilitats i, per últim, es regula el Consell d’Estudiants.
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
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D'acord amb l'article 64, lletra a) dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació
del Reglament de la Facultat de Psicologia aprovada per la Junta de Facultat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Psicologia, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar la modificació del Reglament de la Facultat de Psicologia de la UAB en els termes que
s’annexa. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Psicologia.
Acord 31/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 29 de setembre de 2005 el Reglament del Departament de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
En data 15 de juliol de 2015 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de Reglament
del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. Els canvis principals afecten al sistema de
funcionament dels seus òrgans col·legiats, també s’han incorporat competències assignades per d'altres
normatives al director o directora del departament per tal d’aconseguir una major transparència en
l’assumpció de funcions i responsabilitats.
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
D'acord amb l'article 64, lletra a) dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació
del Reglament del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació aprovada pel Consell de
Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar la modificació del Reglament Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de
la UAB en els termes que s’annexa. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Acord 32/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la participació en
el capital social i reconeixement de l’empresa BIOECLOSION, S.L., de propera constitució, com a empresa de
base tecnològica (EBT) de la Universitat Autònoma de Barcelona dedicada a la investigació, desenvolupament,
explotació, comercialització i venda de productes de diagnòstic i anàlisi amb aplicacions en medicina, indústria
alimentària i control mediambiental.
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Vist l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents i la declaració d’intencions emesa pel Parc de Recerca UAB,
en data 15 d’abril de 2016 el comitè ad hoc va emetre un informe preliminar en què valora la proposta
presentadaVist l’informe de l’àmbit de la recerca i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la Comissió de
Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 25 d’abril de 2016
va acordar: ‘Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en
el 10 per 100 del capital social de l’empresa BIOECLOSION, S.L., per valor de 2.000 euros, a través d’una
compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en
els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc 15 d’abril de 2016
(ANNEX Nº1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a BIOECLOSION, S.L. la condició d’empresa de
base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona’.
Vist l’acord de la comissió econòmica del Consell Social de data 2 de maig de 2016 pel qual s’emet informe
favorable a la creació de la EBT.
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les
Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació
d’empreses de base tecnològica (EBT).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa de base tecnològica ‘BIOECLOSION, S.L.’, a través
d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb les condicions i
contraprestacions a favor de la Universitat que conté l’informe del comitè ad hoc de data 15 d’abril de 2016,
reconeixent l’empresa ‘BIOECLOSION, S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una
aportació màxima de 2.000 euros.
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:
a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels
estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna
de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.
b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions
dels òrgans socials.
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries
per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer
efectiu el que disposa el present acord.
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment dels acords
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa
‘BIOECLOSION, S.L.’ en el termini d’un any aproximadament.
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SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.
Acord 33/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la participació en
el capital social i reconeixement de l’empresa FUTURSISENS, S.L., de propera constitució, com a empresa de
base tecnològica (EBT) de la Universitat Autònoma de Barcelona dedicada a oferir solucions integrades de
generació i mesura de flux de base termoelèctrica amb una electrònica de baixa potencia per desenvolupar
sistemes sensors enèrgicament autònoms i de baix cost.
Vist l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents i la declaració d’intencions emesa pel Parc de Recerca UAB,
en data 15 d’abril de 2016 el comitè ad hoc va emetre un informe preliminar en què valora la proposta
presentadaVist l’informe de l’àmbit de la recerca i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la Comissió de
Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 25 d’abril de 2016
va acordar: ‘Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en
el 10 per 100 del capital social de l’empresa FUTURESISENS, S.L., per valor de 300 euros, a través d’una
compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en
els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc 15 d’abril de 2016
(ANNEX Nº2 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a FUTURESISENS, S.L. la condició d’empresa de
base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona’.
Vist l’acord de la comissió econòmica del Consell Social de data 2 de maig de 2016 pel qual s’emet informe
favorable a la creació de la EBT .
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les
Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació
d’empreses de base tecnològica (EBT).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa de base tecnològica ‘l’empresa FUTURSISENS, S.L.’, a
través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb les condicions i
contraprestacions a favor de la Universitat que conté l’informe del comitè ad hoc de data 15 d’abril de 2016,
reconeixent l’empresa ‘l’empresa FUTURSISENS, S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una
aportació màxima de 300 euros.
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:
a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels
estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna
de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.

.
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b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions
dels òrgans socials.
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries
per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer
efectiu el que disposa el present acord.
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment dels acords
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa
‘FUTURSISENS, S.L.’ en el termini d’un any aproximadament.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.
Acord 34/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de software i marca, formalitzat el 27 de gener de 2016 entre la UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i INÈDIT INNOVACIÓ, S.L. (INEDIT), empresa reconeguda com spin-off de la
UAB, en virtut del qual la UAB va llicenciar a favor de INEDIT: (i) 68% d’un programa software –enregistrat a la
Benelux Office for Intellectual Property amb i-depot number 063475-, i (ii) l’ús de la marca comunitària mixta
núm. 012733556 ‘edTOOL ecodesign tool’, relatius a una ferramenta web per l’eco-disseny de productes i
serveis amb l’objecte de la seva sostenibilitat.
Atès que la llicència del software es va atorgar sense exclusivitat, pel termini de 10 anys, i la llicència de l’ús de
la marca es va formalitzar pel desenvolupament de les activitats pròpies de l’objecte social d’INEDIT a canvi del
cànon consistent en el 6% de les vendes netes de tot producte o evolució del software.
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 8 de febrer de
2016.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d’explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la
peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple
dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de software i marca, formalitzat el 27 de
gener de 2016 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i INÈDIT INNOVACIÓ, S.L. (INEDIT),
empresa reconeguda com spin-off de la UAB, en virtut del qual la UAB va llicenciar a favor de INEDIT: (i) 68%
d’un programa software –enregistrat a la Benelux Office for Intellectual Property amb i-depot number 063475-,
i (ii) l’ús de la marca comunitària mixta núm. 012733556 ‘edTOOL ecodesign tool’, relatius a una ferramenta
web per l’eco-disseny de productes i serveis amb l’objecte de la seva sostenibilitat.
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SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 35/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb l’autorització de la
formalització d’un contracte de llicència.
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), la
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC), el CONSORCI CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR (CVC) i
ACCEPLAN Accesibilidad, S.L. (ACCESIBILIDAD) són co-titulars d’una tecnologia que ha motivat la sol·licitud de
patent europea EP14382294 i la PCT amb codi PCT/EP2015/067324 ‘A COMPUTER IMPLEMENTED METHODS
AND A SYSTEM FOR REMOTELY MONITORING A USER, AND A COMPUTER PROGRAM PRODUCT IMPLEMENTING
THE METHOD’ amb els següents percentatges: UAB 11,25%; UB 11,25%; UOC 11,25%; CVC 34,50% i
ACCESIBILIDAD 31.
Atès que les patents fan referència a un sistema de monitorització visual remota format per una càmera i un
programari basat en visió artificial adequat per a persones amb mobilitat reduïda.
Atès que els titulars de la tecnologia volen formalitzar un contracte de llicència de Patent amb l’empresa CARE
RESPITE, S.L., en virtut del qual els llicenciants (titulars) atorguen una llicència a la llicenciatària (CARE
RESPITE, S.L.) per l’ús de les patents de manera exclusiva durant el tot el temps que duri la protecció de les
patents. A més a més, s’atorga una llicència per 10 anys del know-how d’ús a canvi d’un cànon consistent en
una retribució fixa (10.000 euros) i una retribució variable (3% vendes netes del producte llicenciat i 1,5%
vendes netes que no incorporin les patents però si el know-how).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 21 d’abril de
2016.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d’explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la
peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple
dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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PRIMER.- 1. Autoritzar la formalització del contracte de llicència de Patent amb l’empresa CARE RESPITE, S.L.,
en virtut del qual els llicenciants (titulars) atorguen una llicència a la llicenciatària (CARE RESPITE, S.L.) per l’ús
de les patents de manera exclusiva durant el tot el temps que duri la protecció de les patents. A més a més,
s’atorga una llicència per 10 anys del know-how d’ús a canvi d’un cànon consistent en una retribució fixa
(10.000 euros) i una retribució variable (3% vendes netes del producte llicenciat i 1,5% vendes netes que no
incorporin les patents però si el know-how), d’acord amb la minuta incorporada.
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi el corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes
o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 36/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), l’AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) i KROMSCHROEDER, S.A. (KROMS) són co-titulars de la tecnologia
que va motivar la sol·licitud internacional de patent PCT/EP2016/058934 ‘DEVICE FOR DETECTING FRAUD IN
METERS AND RELATED METHOD’, d’acord amb els següents percentatges: UAB 25%, CSIC 25% i KROMS 50%.
Atès que el 30 de març de 2016 la UAB, el CSIC, com a llicenciants, i KROMS, com a llicenciatari, van signar un
contracte en virtut del qual els llicenciants van atorgar la llicència exclusiva de l’esmentada tecnologia, pel
període de protecció de les patents a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2% vendes netes
del producte llicenciat i el 50% del 2% vendes netes que no incorporin les patents però si el know-how) .
Atès que les patents fan referència a una etiqueta de banda magnètica per detectar el frau en comptadors
fluids i el seu desenvolupament.
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 21 d’abril de
2016.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents

ACORDS
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PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 30 de març de
2016 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), l’AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), com llicenciants, i KROMSCHROEDER, S.A. (KROMS), com a
llicenciatari, en virtut del qual els llicenciants van atorgar la llicència exclusiva de la tecnologia -sol·licitud
internacional de patent PCT/EP2016/058934 ‘DEVICE FOR DETECTING FRAUD IN METERS AND RELATED
METHOD’- pel període de protecció de les patents, a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2%
vendes netes del producte llicenciat i el 50% del 2% vendes netes que no incorporin les patents però si el
know-how).
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 37/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb l’addenda al conveni
de cessió d’ús d’espais al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB).
Atès que el Consorci IERMB és un Consorci local de Dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de
lucre i amb finalitats d’interès general, que té per objecte la promoció d’estudis, activitats de recerca i de
formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de Catalunya,
particularment els referits a la conurbació barcelonina.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és membre fundador del Consorci IERMB, que la seu social de
l’entitat s’ubica al Campus universitari de la UAB a Bellaterra i que a conseqüència d’això, des de 1986 el
Consorci IERMB va gaudir del dret d’ús d’una masia, de 450 m2, situada al campus universitari.
Atès que el Consell de Govern i el Consell Social van aprovar per acords núm. 21/2012 i 14/2012, de dates 14
de març i 30 de març de 2012, respectivament, la formalització d’un conveni de cessió d’ús de 841 m2 , que per
error es va consignar 840 m2, situat al Mòdul de Recerca A del Parc Científic situat al costa de l’Edifici B, pel
cànon de 23.400 € anuals (a raó de 60 €/m2/any), corresponents a l’ús dels 390 m2 addicionals, pel termini de
10 anys, prorrogable per períodes successius fins el límit de 30 anys, perquè es destinés al desenvolupament
de les activitats pròpies de l’Institut i com a seu social del Consorci, el qual es va formalitzar en data 1 de gener
de 2012.
Atès que durant l’any 2012 l’IERMB va sofrir un procés de reestructuració organitzativa que va suposar la
disminució de les seves necessitats d’espai i en conseqüència va sol·licitar a la UAB la reducció d’espais,
proposant disposar únicament de 650,6 m2, (418,75 m2 d’espai de treball específic + 231,85 m2 d’espais
comuns) dels 841 m2 l’ús dels quals van ser cedits i, com a conseqüència d’això, disminuir la compensació
econòmica pactada en el sentit d’abonar únicament l’ús de 200,598 m 2 (12.035,89 € anuals) en lloc dels 390
m2 pactats (23.400 € anuals). Això va ser aprovat per acords del Consell de Govern i el Consell Social, núm.
121/2012 i 90/2012, de dates 5 i 19 de desembre de 2012, respectivament, executant-se mitjançant la
formalització d’una primera addenda de data 25 de setembre de 2013.
Atès l’increment registrat de l’activitat investigadora de l’IERMB fa necessari la incorporació de nou personal a
aquest institut, i, per tant, l’ampliació dels espais l’ús del qual es van cedir per la UAB a l’IERMB en el Mòdul de
Recerca A, concretament pel que fa a 70 m2 situats al Mòdul de Recerca A, identificat al document 3, espai que
es contigu als ocupats per l’IERMB per conveni d’1 de gener de 2012, sota el següent règim econòmic:

.

-

L’IERMB abonarà a la UAB l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de
l’espai de 70 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 15
euros/m2 mensuals.

-

L’IERMB abonarà a la UAB l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de
l’espai de 70 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 15
euros/m2 mensuals. Aquesta tarifa serà revisada anualment, d’acord amb el que resulti l’Institut
Nacional d’Estadística o organisme que el substitueixi.

-

Aplicar les següents bonificacions a la quota d’acord amb el quadre següent:
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Bonificació 70 m2

Import a satisfer (70 m2)

2016 (juny-des)

4.900 €

2.450 €

2017

7.000 €

5.600 €

2018

5.600 €

7.000 €

2019

4.200 €

8.400 €

2020

2.800 €

9.800 €

2021

1.400 €

11.200 €

Aquests imports s’afegiran a les compensacions pactades en el conveni de data 1 de gener de 2012.

Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la segona addenda al conveni de cessió del dret d’ús d’espais formalitzat amb el Consorci
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB) en dates 1 de gener de 2012 i 25 de
setembre de 2013, en virtut de la qual:
-

Es cedeix l’ús l’espai de 70 m2, situats al Mòdul de Recerca A, identificat al document 3.

-

L’IERMB abonarà a la UAB l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de
l’espai de 70 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 15
euros/m2 mensuals. Aquesta tarifa serà revisada anualment, d’acord amb el que resulti l’Institut
Nacional d’Estadística o organisme que el substitueixi.

-

Aplicar les següents bonificacions a la quota d’acord amb el quadre següent:
Any

-

Bonificació 70 m2

Import a satisfer (70 m2)

2016 (juny-des)

4.900 €

2.450 €

2017

7.000 €

5.600 €

2018

5.600 €

7.000 €

2019

4.200 €

8.400 €

2020

2.800 €

9.800 €

2021

1.400 €

11.200 €

Aquests imports s’afegiran a les compensacions pactades en el conveni de data 1 de gener de 2012.

Segon.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
Tercer.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Cinquè.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 38/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern

.
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Atès que en virtut de conveni de 8 de juny de 2004 i addenda de 30 de setembre de 2004 formalitzats per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i per la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall
d’Hebron (IR-HUVH), la UAB va assumir el compromís de finançar el 50% del cost de les obres d’ampliació i
remodelació de les instal·lacions de l’IR-HUVH, mitjançant l’aportació de 861.325 euros obtinguts dels fons
FEDER.
Atès que les parts signatàries van acordar que, un cop lliurada l’obra per part del contractista a la propietat, la
UAB formalitzaria amb l’IR-HUVH el corresponent conveni de cessió de titularitat de la part de l’obra de la
Universitat Autònoma de Barcelona (clàusula vuitena de l’addenda de 30 de setembre de 2004).
Atès que la causa del negoci va ser gratuïta i que des del punt de vista econòmic va tenir un efecte neutre atès
que no va implicar cap aportació dels recursos propis de la UAB, i que el dret que la UAB ostenta sobre la part
de l’obra pot ser qualificat com a dret patrimonial.
Atès que des de l’execució de les obres (2004) els espais on es van portar a terme han estat gaudits per l’IRHUVH, i que els drets sobre les obres estan donats d’alta a l’Inventari de Béns i Drets de la UAB.
Atès que es requereix l’atorgament d’un títol que habiliti donar de baixa aquest dret de l’Inventari de Béns i
Drets de la UAB.
Vist allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l’article 64.q)
dels estatuts.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, s'eleva al Consell de
Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- 1. Autoritzar la cessió gratuïta de la titularitat de la part de les obres d’ampliació i remodelació de les
instal·lacions de l’IR-HUVH de la Universitat Autònoma de Barcelona a favor de la Fundació Institut de Recerca
Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH).
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi amb la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH), el
corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter
tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents.
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 vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 39/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Atès que en virtut de conveni d’1 de setembre de 2004 formalitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i per la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH), la UAB va assumir el
compromís de finançar el 50% d’un espectròmetre de masses model Ultrflex tof/tof d’aportar a l’IR-HUVH,
mitjançant l’aportació de 240.000 euros obtinguts dels fons FEDER.
Atès que les parts signatàries van acordar que, un cop lliurat l’aparell, la UAB cediria en ús l’aparell a l’IRHUVH, de titularitat de la UAB, pel termini de 10 anys.
Atès que el termini de 10 anys ha finalitzat, que l’aparell actualment està essent gaudit per la Fundació Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) en virtut d’acords interns entre ambdues fundacions.
Atès que la causa del negoci va ser gratuïta i que des del punt de vista patrimonial va tenir un efecte neutre
atès que no va implicar cap aportació dels recursos propis de la UAB, es proposa la cessió gratuïta del dret d’ús
de l’espectòmetre de masses a la VHIO.
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Atès que es requereix l’atorgament d’un títol per regularitzar patrimonialment aquest actiu que consta a
l’Inventari de Béns i Drets de la UAB.
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.- 1. Autoritzar la cessió d’ús gratuïta a la Fundació Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), de
l’espectròmetre de masses model Ultrflex tof/tof, de titularitat de la Univesritat Autònoma de Barcelona, pel
termini de 10 anys, prorrogable automàticament per un altre període de 10 anys.
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi amb la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH) i amb la
Fundació Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el corresponent instrument jurídic per l’execució dels
presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels
documents.
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 vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 40/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la petició interessada per la directora general de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d’ús de béns
a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut dels acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008 i 24 de
juliol de 2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir
la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en
activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari,
inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès nº2.
Atès que per acord del Consell de Govern núm. 40/2014, de 12 de juny, i del Consell Social núm. 45/2014, de
26 de juny, es va autoritzar la formalització amb la Fundació Hospital Clínic Veterinari d’un conveni de cessió
d’ús gratuïta dels 1.203 de l’edifici V a la FHCV, pel termini de 20 anys, prorrogables fins el límit establert per
la legislació de patrimoni, per destinar-lo a les seves finalitats fundacionals i amb el deure d’assumir les
despeses directes i indirectes dels espais.
Atès que per acord del Consell de Govern núm. 63/2014, de 5 de novembre, i del Consell Social núm.
84/2014, de 19 de novembre, es va autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació
Privada dels béns mobles.
Equipament

Cost

Laser Díode Diovet, Sondes de Glaucoma i Casc Binocular
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Iris
Monitor Artema 206CNI, Respirador automàtic electrònic
EKU MAV3
Equip Keypoint estacionari
Ecògraf ASPEN

22.035,00
33.055,00
27.570,00
107.720,00

€
€
€
€

22.035,00
33.055,00
27.570,00
107.720,00

€
€
€
€

22.035,00
33.055,00
27.570,00
107.720,00

€
€
€
€

Atès que per regularitzar la situació de facto en la que actualment es trobava la Fundació Hospital Clínic
Veterinari resta pendent que la UAB formalitzi al seu favor la cessió d’ús dels següents béns d’equip:
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els
articles 26 i ss. 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, els articles 65 i ss. del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya, els articles 90 i ss. de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni
de les Administracions Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
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.- Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm. G65012775, dels béns mobles identificats al document nº1, segons el que disposa la legislació vigent en matèria
de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
-

Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels següents béns mobles:
Equipament

Cost

Laser Díode Diovet, Sondes de Glaucoma i Casc
Binocular Iris
Monitor Artema 206CNI, Respirador automàtic electrònic
EKU MAV3
Equip Keypoint estacionari
Ecògraf ASPEN

Amortització
acumulada
31/12/2015

25.060,00 €
22.035,00
33.055,00
27.570,00
107.720,00

€
€
€
€

25.060,00 €
22.035,00
33.055,00
27.570,00
107.720,00

€
€
€
€

Valor net
comptable
31/12/2015
25.060,00 €
22.035,00
33.055,00
27.570,00
107.720,00

€
€
€
€

Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i
indirectes dels espais l’ús del qual es cedeix.
Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès
per la legislació patrimonial d’aplicació.
Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat
pròpia del Servei per ella oferta.
Segon.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords.
Tercer.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Cinquè.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 41/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
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Vist l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la UAB per al
personal per al personal laboral no fix de Capítol I que ha accedit en convocatòria pública regulada pel procés
que ve determinat pel capítol 4 del VI è Conveni col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis laboral.
Vist l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la UAB per al
manteniment de les condicions contemplades en el punt 7 de l’Acord entre l’Equip de Govern i la Gerència i el
Comitè d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la disminució de la precarietat laboral del
Personal d’Administració i Serveis laboral, de 12 de maig de 2006.
Vist el que disposa l’article 157 dels Estatuts de la UAB pel que fa a la negociació de les condicions laborals del
personal de la UAB.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització en datat 4de maig de 2016 s’ha donat per assabentada del
contingut de l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la
UAB per al personal per al personal laboral no fix de Capítol I que ha accedit en convocatòria pública regulada
pel procés que ve determinat pel capítol 4 del VI Conveni col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis
laboral; així com del contingut de l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa
del PAS laboral de la UAB per al manteniment de les condicions contemplades en el punt 7 de l’Acord entre
l’Equip de Govern i la Gerència i el Comitè d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
disminució de la precarietat laboral del Personal d’Administració i Serveis laboral, de 12 de maig de 2006.
D'acord amb l'article 64, lletra d) dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern regular els assumptes
i directrius generals sobre organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa
del PAS laboral de la UAB per al personal per al personal laboral no fix de Capítol I que ha accedit en
convocatòria pública regulada pel procés que ve determinat pel capítol 4 del VI Conveni col·lectiu del Personal
d’Administració i Serveis laboral, que s’annexa. [Document]
SEGON. Donar-se per assabentat de l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa
del PAS laboral de la UAB per al manteniment de les condicions contemplades en el punt 7 de l’Acord entre
l’Equip de Govern i la Gerència i el Comitè d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
disminució de la precarietat laboral del Personal d’Administració i Serveis laboral, de 12 de maig de 2006.
[Document]
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius.
Acord 42/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vist l'acord de la Junta de la Facultat de Medicina de data 15 de març de 2016 pel qual se sol·licita al Consell de
Govern el nomenament del doctor Jagat Narula, com a doctor honoris causa de la UAB.
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la
Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.
Atès que la proposta de la Facultat de Medicina compleix els requisits exigits a la normativa abans esmentada.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Medicina, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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Primer.- Nomenar el doctor Jagat Narula, doctor honoris causa de la UAB.
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Campus l'execució i el
seguiment d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Medicina.
Acord 43/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Atès que en data 14 de desembre de 1995 es va formalitzar l’Acta fundacional del Consorci Patronat
d’Arqueologia de Guissona en el qual hi participen com a entitats consorciades l’Ajuntament de Guissona,
l’Institut d’Estudis Catalans, el Consell Comarcal del Segarra, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i l’Associació d’Amics de Iesso amb l’objecte de gestionar el patrimoni arqueològic de
Guissona a fi de vetllar per la seva protecció, conservació i revalorització, tot impulsant la investigació i la
difusió i promovent l’aprofitament socioeconòmic dels seus valor culturals.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Guissona, en sessió de 4 de febrer de 2016, va acordar aprovar la dissolució
i liquidació del Consorci i la seva absorció per l’esmentat Ajuntament en els termes del document 1.
Vist l'article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en relació amb l’article 64.t)
dels estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social, per la seva aprovació,
l’extinció d’entitats jurídiques per la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci i la seva absorció per l’esmentat Ajuntament en els
termes del document annex. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projecte Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 44/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB
com a soci de l’Associació Agrofòrum 2050.
Vistos els estatuts de l’Associació.
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 100 euros.
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la
participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar la proposta la participació de la UAB com a soci de l’Associació Agrofòrum 2050, supeditant
els acords que impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a
l’Associació, a la prèvia aprovació dels òrgans competents.
SEGON.- Facultar al rector perquè ell o persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar
aquesta incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris pels que sigui
designada la seva representada.
TERCER.- Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 45/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta del servei de detecció i prevenció de plagi pel Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) de data 19 d’abril de 2016.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, mitjançat la qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el serveis de detecció i prevenció del plagi
mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que prestin el servei,
procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 16/06).
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Vist que la Comissió d’Economia i Organització de 4 de maig de 2016 ha informat favorablement de la proposta
d’adhesió a la contractació conjunta del servei de detecció i prevenció del plagi que tramitarà i adjudicarà el
CSUC d’acord amb els plecs que regulen la licitació i la legislació vigent.
Vist el que disposa l’article 64, lletra p) els Estatuts de la UAB pel que fa a les competències del Consell de
Govern en matèria de pressupost i programació econòmic pluriennal per al seu tràmit del Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del servei de detecció i prevenció del plagi
que tramitarà i adjudicarà el CSUC d’acord amb els plecs que regulen la licitació i la legislació vigent, segons
acord que s’annexa. [Document] [Document]
SEGON.

Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 48 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 140

maig / 2016

Acord 46/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Vist el Certificat emès en data 14 d’abril de 2016 per la Vicerectora d’Economia i Organització d’existència de
crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació derivada del subministrament de
gas natural (expedient 16/14) de l’Acord Marc (expedient 15/06) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017.
Vista l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 26 de juny de 2015 pel qual es va informar
favorablement pel que fa a l’Adhesió a la Contractació conjunta de gas natural mitjançant la tramitació pel
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a
través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, signat
per la UAB en data 9 de juny de 2015.
Vist que el Consell de Govern en data 16 de juliol de 2015 i que el Consell Social en data 23 de juliol de 2015
varen acordar l’aprovació de l’esmentada Adhesió a l’Acord Marc.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit
pressupostari suficient per atendre-les.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització en data 4 de maig de 2016 va acordar informar favorablement
de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació derivada del
subministrament de gas natural (expedient 16/14) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de
2017.
Vist el que disposa l’article 64, lletra p) els Estatuts de la UAB pel que fa a les competències del Consell de
Govern en matèria de pressupost i programació econòmic pluriennal per al seu tràmit al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació
derivada del subministrament de gas natural (expedient 16/14) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017, segon document que s’annexa. [Document]
SEGON.

Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 47/2016, de 10 de maig, del Consell de Govern
Atès que en data 1 de febrer de 2010 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (Fundació de Gestió) van formalitzar un
conveni de col·laboració pel qual es va establir el concert sanitari (Concert sanitari) a l’empara del que estableix
la base segona de l’article 4 del reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’establiren les bases generals
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del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries en virtut del qual es regula el règim
jurídic de la unitat docent de medicina de la UAB a l’Hospital de Sant Pau (Unitat Docent)
Atès que aquest Concert sanitari té una durada de 12 anys des de la seva formalització i que estableix com a
òrgan de govern propi la comissió mixta, òrgan col·legiat mixt paritari, integrat per set representants de la UAB
i set representants de la Fundació de Gestió, amb funcions, entre d’altres, de ‘vetllar per l’aplicació del conveni i
assegurar en tot moment la qualitat de l’ensenyament i la relació adequada amb les comissions de la
Universitat i de la Facultat de Medicina en allò que els concerneix’.
Atès que l’estipulació sèptima del Concert sanitari regula el sosteniment econòmic de la Unitat Docent,
destacant al respecte el següent:
‘7. PRESSUPOSTOS
El pressupost de les activitats docents universitàries que es desenvolupin a l’hospital universitari i els centres
associats que siguin cobertes per la UAB comprendrà les partides següents: (...)
7.2. Dotació del capítol II
a. La Comissió Mixta determinarà el percentatge que correspongui a la UAB en relació amb el pressupost de
funcionament de la unitat docent i que haurà d’incloure les assignacions següents: conservació dels espais
físics, manteniment dels equips docents i del mobiliari, comunicacions, material docent i administratiu, neteja i
despeses d’aigua i de consums energètics.
b Així mateix, es consignaran els percentatges de les partides destinades a la biblioteca i que hauran d’incloure
les assignacions següents: manteniment dels espais físics, del mobiliari i dels equips informàtics, comunicació,
neteja i despeses energètiques, així com una dotació anual adequada per a llibres i revistes.
c. La quantia anual d’aquest pressupost es fixarà a partir d’un model sobre les bases de mòduls objectius
adequats a les especificats de la unitat docent’.
Atès que al llarg dels cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016 els espais on estava ubicada la Unitat Docent –
edifici pavelló de l’antiga farmàcia de 2.977 m2 construïts- han estat sotmesos a obres integrals de reforma i
millora de les instal·lacions, la qual cosa ha comportat que l’activitat docent de la UAB es desenvolupés al
recinte de la Casa de Convalescència.
Atès que abans de realitzar les esmentades obres de reforma les despeses de funcionament de la Unitat
Docent, consistents en serveis de manteniment integral, neteja, funcionament i consums energètics, han
suposat un cost mitjà anual per la UAB de 121.000 euros (impostos inclosos).
Atès que des de la Fundació de Gestió s’ofereix a la UAB un model de gestió de les despeses de funcionament
de l’edifici on s’ubica la Unitat Docent ‘claus en mà’ en virtut del qual la UAB aboni a l’entitat del grup Sant Pau
que ells determinin un preu anual, a canvi de que la propietat es faci càrrec de totes les despeses de gestió,
manteniment integral –correctiu i preventiu-, consums energètics, reposició de les instal·lacions, neteja,
seguretat, jardineria i residus, en relació tant a l’edifici on està ubicada la Unitat Docent, com a la part
proporcional que aquest edifici representa respecte al complex edificatori del recinte històric de l’Hospital Sant
Pau.
Atès que el preu del servei es formularà a tant alçat integrat per una quantitat fixa de 139.500 euros –IVA
inclòs-, més una quantitat variable que cobreixi tots els consums energètics i subministraments d’aigua que per
la primera anualitat es quantifica en 42.350 euros –IVA inclòs-.
Vist allò que disposa l’article 64.s) dels estatuts de la UAB, en relació amb els articles 89, apartats d) i l) de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vista la conformitat de la Direcció d’Arquitectura i Logística i del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’economia i d’organització,
s'eleva al Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents

ACORDS
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PRIMER.- 1. Autoritzar als membres representants de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta
del Conveni de col·laboració d’1 de febrer de 2010 formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona pel qual es va establir el
concert sanitari regulador del règim jurídic de la unitat docent de medicina de la UAB a l’Hospital de Sant Pau
perquè, en el sí de la pròpia comissió mixta, acordin amb els representants de la Fundació de Gestió Sanitària
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona la gestió de les despeses de funcionament, en atribució
de l’estipulació 7.2.a) del Conveni, la gestió de les despeses de funcionament de l’edifici on s’ubica la Unitat
Docent ‘claus en mà’, en virtut de la qual aquesta universitat aboni a l’entitat del grup Sant Pau que la Fundació
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona determini, un preu anual a tant alçat,
integrat per una quantitat fixa de139.500 euros anual –IVA inclòs-, més una quantitat variable que cobreixi tots
els consums energètics i subministraments d’aigua que per la primera anualitat es quantifica en 42.350 euros –
IVA inclòs-, a canvi de que la propietat es faci càrrec de totes les despeses de manteniment integral –correctiu i
preventiu-, consums energètics, reposició instal·lacions, neteja, seguretat, jardineria i residus, en relació tant a
l’edifici on està ubicada la Unitat Docent, com a la part proporcional que aquest edifici representa respecte al
complex edificatori del recinte històric de l’Hospital Sant Pau.
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i, un cop pres l’acord de la comissió mixta del Concert sanitari corresponent, formalitzi amb el
representant de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el de l’entitat del
grup Sant Pau que aquesta Fundació determini, el corresponent instrument jurídic per l’execució dels presents
acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels
documents.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i d’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.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex

Acord 043/2016, de 11 de maig 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 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, per delegació 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 de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, 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 2014-2015.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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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 044/2016, de 11 de maig de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement
acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació
estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2016-2017.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al
curs acadèmic 2016-2017.
Vist l'article 12.8 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 disposa que els
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
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 del vicerector de Relacions Internacionals, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2016-2017. [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.
Acord 045/2016, de 11 de maig de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de modificació de la normativa en aspectes relatius
a la matrícula extraordinària d’estudiants visitants, formació continuada a la UAB i aspectes econòmics de la
normativa en matèria de matriculació per als graus, màsters universitaris i doctorats.
Atesa la necessitat de modificar de manera puntual alguns articles de la Normativa acadèmica de la UAB
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007,
aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març 2011, per tal d’adaptar el seu contingut a la legalitat vigent.
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per 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 sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis 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 del vicerector de Relacions Internacionals, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Annex VI 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. [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.”
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 046/2016, de 11 de maig de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les accions propedèutiques
proposades pels centres per al curs acadèmic 2016-2017.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2016-2017.
Vist l’article 20 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves
posteriors modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb
l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis.
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 13 de març de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2016-2017 següents. [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.

Acord 047/2016, de 11 de maig de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació d’assignatures del Programa Preestablished Study Abroad.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta de cursos del Programa Pre-established Study Abroad.
Vist el Programa Study Abroad de la UAB, aprovat per acord de la Subcomissió de Grau de 24 d’abril de 2007,
amb l’objectiu de fomentar la internacionalització d’aquesta Universitat.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Grau de 26 de juliol de 2011 pel qual es modifica el procediment
d’aprovació dels cursos del Programa Study Abroad abans esmentat, de manera que la Comissió competent en
matèria acadèmica és l’òrgan competent per l’aprovació d’aquests cursos.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les assignatures del Programa Pre-Established Study Abroad. [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.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 013/2016, de 4 de maig de 2016, Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització en relació amb la informació
docents i altres espais docents especialitzats 2016.

sobre inversions

Atès que el document presentat conté informació relativa pel que fa a la dotació pressupostària prevista per a
l’exercici de 2016, els criteris d’inversió i el procediment de distribució als centres.
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 en matèria econòmica.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització,
la Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la distribució del 50% del pressupost corresponent a l’exercici de 2016 pel que fa a les
inversions docents als laboratoris i altres espais docents especialitzats. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 014/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que
l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els
principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d’altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc
de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els
equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans
tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
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Vista la proposta de convocatòria 02/2016 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any
2016.2011 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011.
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 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, pel que fa a l’aprovació i resolució
d’assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i
d’administració i d’organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d'Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 02/2016 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any
2016. [Document]
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords

Acord 015/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d'altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.
Vista la proposta de convocatòria 01/2016 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals
als laboratoris de la UAB per a l’any 2016.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc
de treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi
destinat a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.
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 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 d'aprovació i resolució
d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i
d'administració i d’organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2016 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de
riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2016.[Document]
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords

Acord 016/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
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Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015,
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents 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 de
2016 pel que fa al calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de 17 de febrer de 2016 i 7 de març de 2016 pel
que fa a l’aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost de 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, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’Informe relatiu a la Resolució del tràmit d’al·legacions pel que fa a la Instrucció per a la
incorporació de de romanents de crèdit de l’exercici 2015 al pressupost de la UAB de 2016. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 017/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit en data 15 d’abril de 2016.
Vist l’Acord de la Comissió D’economia i Organització de data 17 de febrer de 2016 pel qual s’aproven les
modificacions de crèdit en data 31 de gener de 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.
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Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 15 d’abril de 2016.[Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 018/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del Rector de la UAB de data 26 d’abril de 2016 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en caos de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones.
Vista la proposta del Rector de la UAB de data 26 d’abril de 2016 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB amb valor superior a 1.500€
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la
UAB.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic
dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i per la Comissió Econòmica
del Consell Social de 26 de març de 2015 pels quals van autoritzar al Rector a donar de baixa de l’inventari
general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris,
deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i
amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs
de l’exercici econòmic.
Vist l'article 10, apartat 4 lletra 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 de data 14 de març de
2013, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del bé moble amb
valor superior a 1.500€.
SEGON. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a
1.500€.
TERCER: Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències.
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QUART. Encarregar a la Vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Acord 019/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l'execució del PIU a 31 de desembre de 2015.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins
al 2015 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius.
Vist l’acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015 la qual va acordar informar
favorablement de la proposta de programació del PIU 2015 i que va ser aprovada per Acord de Consell de
Govern de data 16 de juliol de 2015 i per Acord del Consell Social de 23 de juliol de 2015.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 25 de gener de 2016 per la qual es va acordar
modificar les quantitats programades per la programació del PIU 2016 i que va ser aprovat per Acord de Consell
de Govern de 3 de febrer de 2016 i per Acord del Consell Social de 22 de febrer de 2016.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya i que el
pla tindrà caràcter pluriennal.
Vist l'article 10, apartat 1 lletra 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'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon
aprovar les instruccions per al seguiment del pla pluriennal d'inversions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Donar-se per assabentats de l'execució de PIU a 31 de desembre de 2015. [Document]
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Acord 020/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la UAB per al
personal per al personal laboral no fix de Capítol I que ha accedit en convocatòria pública regulada pel procés
que ve determinat pel capítol 4 del VIè Conveni col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis laboral.
Vist l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la UAB per al
manteniment de les condicions contemplades en el punt 7 de l’Acord entre l’Equip de Govern i la Gerència i el
Comitè d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la disminució de la precarietat laboral del
Personal d’Administració i Serveis laboral, de 12 de maig de 2006.
Vist el que disposa l’article 157 dels Estatuts de la UAB pel que fa a la negociació de les condicions laborals del
personal de la UAB.
Vist l’article 10.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les Comissions del Consell de Govern de
la UAB, correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització, per delegació del Consell de Govern, establir les
directrius generals sobre l’organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent,
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER. Donar-se per assabentats del contingut de l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el
Comitè d’Empresa del PAS laboral de la UAB per al personal per al personal laboral no fix de Capítol I que ha
accedit en convocatòria pública regulada pel procés que ve determinat pel capítol 4 del VIè Conveni col·lectiu
del Personal d’Administració i Serveis laboral. [Document]
SEGON. Donar-se per assabentats del contingut DE l’acord signat l’1 de març de 2016 entre la Gerència i el
Comitè d’Empresa del PAS laboral de la UAB per al manteniment de les condicions contemplades en el punt 7
de l’Acord entre l’Equip de Govern i la Gerència i el Comitè d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona
per a la disminució de la precarietat laboral del Personal d’Administració i Serveis laboral, de 12 de maig de
2006.
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius.
Acord 021/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta del servei de detecció i prevenció de plagi pel Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) de data 19 d’abril de 2016.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el serveis de detecció i prevenció del plagi
mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que prestin el servei,
procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 16/06).
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord 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 de proposta de programació
plurianual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització,
la Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del servei de detecció i
prevenció del plagi que tramitarà i adjudicarà el CSUC d’acord amb els plecs que regulen la licitació i la
legislació vigent.
SEGON. Elevar aquest acord al
competències.

Consell

de Govern i al Consell Social

per tal que exerceixin les seves

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
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QUART. Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 022/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 14 d’abril de 2016 per la Vicerectora d’Economia i Organització d’existència de
crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la segona contractació derivada del subministrament de
gas natural (expedient 16/14) de l’Acord Marc (expedient 15/06) pel període de l’1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017.
Vista l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 26 de juny de 2016 per la qual es va informar
favorablement pel que fa a l’Adhesió a la Contractació conjunta de gas natural mitjançant la tramitació pel
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a
través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, signat
per la UAB en data 9 de juny de 2015.
Vist que el Consell de Govern en data 16 de juliol de 2016 i que el Consell Social en data 23 de juliol de 2015
varen aprovar l’esmentada Adhesió a l’Acord Marc.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit
pressupostari suficient per atendre-les.
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord 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 de proposta de programació
plurianual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització,
la Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la
segona contractació derivada del subministrament de gas natural (expedient 16/14) pel període de l’1 de gener
de 2017 al 31 de desembre de 2017.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social
competències.

per tal que exerceixin les seves

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 023/2016, de 4 de maig de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC d’onze de març de 2016 per la qual s’acorda aprovar reduir les
quotes de connexió a l’Anella Científica per a totes les institucions adherides a partir de l’1 d’abril de 2016.
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Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC.
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes i les seves modificacions
corresponen al Consell de Govern, qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula
que les tarifes del CSUC en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions
consorciades requerirà la ratificació d’aquestes.
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat.
Vist l'article 10.1. lletres c) 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.
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 la següent
ACORDS
PRIMER. Ratificar de les tarifes de l’Anella Científica pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris
de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2016. [Document]
SEGON. Elevar aquesta ratificació al Consell Social per a que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la
vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 015/2016, de 5 de maig de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic , pel qual s’acorda aprovar les
actes de les sessions dels dies 9 i 16 de març de 2016.

Acord 016/2016, de 5 de maig de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
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
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Primer.- Aprovar la convocatòria i el calendari per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació i
Investigador Postdoctoral per al curs 2016-2017. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
Acord 017/2016, de 5 de maig 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
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 i l’acord de data 16 de març
de 2016 pel qual s’aprova la proposta d’assignació de recursos de professorat als Departaments per al curs
2016-2017, excloses les Unitats Docents Hospitalàries.
Vista la proposta de dotacions per a hospitals 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 per a les Unitats Docents Hospitalàries per
al curs 2016-2017. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 018/2016, de 5 de maig 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.
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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.
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran incidències detectades en el desenvolupament de la
convocatòria 2016 d’avaluació del professorat i que es podran consultar els expedients a l'Oficina de Qualitat
Docent (oqd.avaluacio@uab.cat)
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
ACORDS
Primer.-Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2016 dels trams de docència
autonòmics i pel que fa a la presentació, anàlisi i resolució d’incidències confirmar la proposta de resolució de
les incidències presentades.
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 019/2016, de 5 de maig 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.
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran incidències detectades en el desenvolupament de la
convocatòria 2016 d’avaluació del professorat i que es podran consultar els expedients a l'Oficina de Qualitat
Docent (oqd.avaluacio@uab.cat)
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 de Personal Acadèmic de la UAB, la següent
ACORDS
Primer.- Donar-se per informats sobre la renovació, constitució i actuació de les comissions d’avaluació i
confirmar la proposta de composició de les Comissions d’Avaluació. [Document]
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.
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Acord 020/2016, de 5 de maig 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.
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran incidències detectades en el desenvolupament de la
convocatòria 2016 d’avaluació del professorat i que es podran consultar els expedients a l'Oficina de Qualitat
Docent (oqd.avaluacio@uab.cat)
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per informats del procediment d’actualització de la guia d’avaluació de l’activitat docent.
Segon.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 021/2016, de 5 de maig de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un
Departament o Institut propi o participat de la UAB.
Atès que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha sol·licitat a la UAB que una investigadora d’aquesta
entitat pugui exercir tasques de recerca a la UAB.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el reconeixement com a investigadora vinculada a la UAB de la senyora Isabel Ruiz Mallén de
la Universitat Oberta de Catalunya, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la
UAB.
Segon.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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I.4. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 17/2016, de 19 de maig de 2016, de la Junta Electoral General, sobre l’escrutini global dels vots
emesos en les eleccions a rector o rectora s’acorda
PRIMER.- Aprovar la distribució de vots següent:
Sector

Vots vàlids
Dr. Méndez
356
188
622
355
1.521

Dra. Arboix
492
431
952
682
2.557

A
B
C
D
TOTAL

Total
vots vàlids

Vots en blanc
74
49
150
146
419

922
668
1.724
1.183
4.497

SEGON.- La Junta Electoral General, en aplicació dels criteris fixats a l’article 41 del Reglament Electoral de la
UAB, acorda aprovar els coeficients de ponderació que correspon al vot vàlid emès aplicables a cada sector
electoral següents:
Sector

Coeficients
de ponderació

A
B
C

2,4875
0,6059
0,7825

D

0,3801

TERCER.- Aprovar els vots ponderats per a cada candidatura següents:
Sector
A
B
C
D
TOTAL

Vots ponderats
Dra. Arboix
1.223,85
261,14
744,94
259,23
2.489,16

Dr. Méndez
885,55
113,91
486,72
134,94
1.621,11

QUART.- Aprovar el percentatge de vot ponderat per a cada candidatura següent:
Percentatge de vot ponderat a candidatures
Dra. Margarita Arboix
Arzo

Dr. Antoni Méndez
Vilaseca

60,56%

39,44%

Acord 18/2016, de 19 de maig de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda
PRIMER.- Proclamar provisionalment la doctora Margarita Arboix Arzo, catedràtica de Farmacologia, rectora de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
SEGON.- Recordar, de conformitat amb el calendari electoral, que el termini per a la presentació de
reclamacions contra aquest acte de proclamació provisional de resultats de les eleccions a rector o rectora de la
UAB és del 20 al 21 de maig de 2016.
Acord 19/2016, de 23 de maig de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda
PRIMER.- Proclamar definitivament la doctora Margarita Arboix Arzo, catedràtica de Farmacologia, com a
rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 65 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 140

maig / 2016

SEGON.- Notificar a la interessada aquesta proclamació definitiva, fent-li saber que l’exercici del càrrec resta
sotmès al nomenament i presa de possessió del mateix.
TERCER.- Comunicar aquesta proclamació definitiva a la comunitat universitària.
QUART.- Notificar aquesta proclamació definitiva al Departament d’Economia i Coneixement per tal que es
procedeixi al nomenament de la doctora Margarita Arboix Arzo com a rectora de la UAB.
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II. Convenis institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Conveni de 27 d’abril de 2016 entre la UAB i la Biblioteca Nacional de Catalunya, per establir un marc de
col·laboració comú.
Conveni de 21 d’abril de 2016 entre la UAB i l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural - Centre de
Restauració de Bens Mobles de Catalunya, per establir un marc de col·laboració comú.
International Memorandum of Agreement of 13th of April of 2016 between the UAB and the University of
Arizona (The United States of America).
Convenio de 17 de mayo de 2016 entre la UAB y la Universidad de Nariño (Colombia), de colaboración
internacional.
Acuerdo de 2 de mayo de 2016 entre la UAB, el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Universidad de Salamanca (USAL) por el que las Instituciones Titulares del SIELE (“Servicio
Internacional de Evaluación de la Lengua Española”) ofrecen a la UAB que participe como “Universidad Asociada
al SIELE”.
Acuerdo General de 25 de mayo de 2016 entre la UAB y la Universidade Federal do ABC (Brasil), de
colaboración internacional.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni d’11 de maig de 2016 entre la UAB i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per a la
implantació del Servei BiciUAB al Campus de Bellaterra de la UAB.
Conveni de 12 de maig de 2016 entre la UAB i Non Stop People en matèria de formació i recerca.
Conveni de 27 d’abril de 2016 entre la UAB i la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats per a la cooperació
en accions que puguin donar resposta a les necessitats d’ajuda als refugiats.
Conveni de 29 d’abril de 2016 entre la UAB i el CEJFE per al desenvolupament del Congrés Internacional
organitzat pel grup de recerca EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional) a Barcelona els dies 11, 12 i
13 de maig de 2016.
Conveni de 24 de març de 2016 entre les entitats que conformen l’I3PT per al desenvolupament de les
activitats de suport i de gestió de la recerca a l'entorn de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).
Conveni de 19 d’abril de 2016 entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària per establir les condicions per
les quals la UAB transferirà a la FAS l'import de la subvenció atorgada per l'AGAUR per garantir la igualtat
d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT 2015).
Conveni de 3 de maig de 2016 entre la UAB i Scytl Secure Electronic Voting SA - Prova pilot Projecte Crowd
eAssessment en el marc del projecte CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles i el Smart Campus Living Lab
de la UAB.
Conveni de 4 d’abril de 2016 entre la UAB i FECUNMED per al curs acadèmic 2015-2016.
Conveni de 25 d’abril de 2016 entre la UAB i Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM) de col·laboració
docent (Hugo Fernández) - Curs acadèmic 2015/2016.
Conveni de 3 de novembre de 2015 entre la UAB i la Universitat de València per a l'edició de la revista
“Enseñanza de las Ciencias”.
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Conveni de 3 de maig de 2016 entre la UAB i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) per a
l’Organització del IV Congrés Internacional EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional) a Barcelona els
dies 11, 12 i 13 de maig de 2016 amb el títol “Aprenentatge i treball connectat i situat”.
Addenda de 24 de març de 2016 al conveni de data 23 de març de 2012 entre la UAB i RTVE per a la cessió
d’espais radiofònics per a difondre per RTVE.
Addenda de 15 de març de 2016 al encàrrec de gestió entre la UAB i SIGMA (Upgrade SIGMA RESEARCH 2.0
Producció Científica).
Addenda de 16 de febrer de 2016 al conveni de 7 de setembre de 2015 entre la UAB i l’IFAE de col·laboració
docent per al curs acadèmic 2015-2016.
Addenda of 14th of April of 2016 to the collaboration agreement dated 3 June 2015 between the UAB and
the University of Vienna - IVU Mathias Tischler.
Primera addenda de 30 de novembre de 2015 a l'encàrrec de gestió de la UAB a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari de data 1 de desembre de 2014-2016.
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III. Nomenaments i cessaments
III.1. Equip de Govern
[tornar a l’índex]

III.1.1. Nomenaments
Decret 260/2016, de 31 de maig de 2016, de nomenament de la doctora Margarita Arboix Arzo com a
rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

III.2. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

III.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 2 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Josep Cervelló Autuori
coordinador del Màster en Egiptologia, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 5 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Ramon Martí Castelló
coordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana i coordinador del Doctorat en Cultures en
Contacte a la Mediterrània, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 5 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Remo Lucio Suppi Boldrito
coordinador d’Afers Acadèmics i Qualitat, de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Gemma Sánchez Albaladejo
coordinadora d’Afers Acadèmics i Qualitat, de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Sergio Robles Martínez
coordinador d‘Afers Acadèmics i Qualitat, de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Antonio Miguel Espinosa
Morales coordinador de Promoció, Comunicació i Relacions amb Entitats, de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Antoni Navio Gámez
coordinador del Grau en Pedagogia, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor David Rodríguez Gómez
coordinador d’Intercanvis dels Graus en Educació Infantil, Pedagogia i Educació Social, de la Facultat de
Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Helena Troiano Gomà
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Primària, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Laura Arnau Sabates
coordinadora del Grau en Educació Social, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 23 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Biosca Vaqué
coordinador adjunt d’Estudis del Grau de Bioquímica, de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Antonio Escartín Siquier
coordinador de la Unitat Docent de Sant Pau, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Joan Nardi Vilardaga
coordinador de la Unitat Docent Vall d’Hebron, de la Facultat de Medicina.
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Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Antoni Mur Sierra coordinador
de la Unitat Docent Parc Salut Mar, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto
coordinador de la Unitat Docent de Parc Taulí – vicedegà d’Alumnes i Mobilitat, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Benjamí Oller Sales coordinador
de la Unitat Docent Germans Trias, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Montserrat Solanas García
coordinadora—secretària de la Coordinació de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques, de la Facultat de
Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Fernando Picatoste Ramon
coordinador de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Carme Mangiron Hevia
coordinadora de Màster de Traducció Audiovisual, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Anna Gil Bardají coordinadora
de Promoció i Extensió Universitària, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Jacqueline Minett vicedegana
d’Ordenació Acadèmica, Mobilitat i Internacionalització, de la Facultat de Traducció i d’interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Marta Arumí Ribas
coordinadora de l’Àmbit d’Interpretació, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Blai Guarné Cabello coordinador
del Grau d’Estudis d’Àsia Oriental, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Mas López coordinador del
Grau de Traducció i Interpretació, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Hesaban Abu-Sharar vicedegà
d’Estudis de Grau i Postgrau, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Miquel Edo Julià vicedegà de
TFG, Pràctiques i Professionalització, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Regina Saraiva Mendes
coordinadora d’Afers Acadèmics d’Alumnes i Alumnes amb necessitats especials i Alumni, de la Facultat de
Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Adrià Martín Mor coordinador
del Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Judit Fontcuberta Famadas
secretària i vicedegana de Relacions Institucionals, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Albert Branchadell Gallo degà
de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Izquierdo Tugas
coordinadora de Doctorat i Producció Animal, de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Ferran Pons Cánovas síndic de
la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Laila Darwich Soliva
coordinadora del Màster Zoonosi i una Sola Salut (One Health), de la Facultat de Veterinària.
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III.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 2 de maig de 2016, per la qual el senyor Josep Cervelló Autuori cessa com a
coordinador del Màster en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 2 de maig de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Iglesias Fonseca cessa com
a coordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual el senyor Sergi Robles Martínez cessa com a
coordinador de Pràctiques Externes i Relacions amb Empreses, de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual la senyora Gemma Sánchez Albadalejo cessa com
a coordinadora de Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster, de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual la senyora Cristina Escobar Urmeneta cessa com a
coordinadora del Grau en Educació Primària en Anglès, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual la senyora Laura Arnau Sabates cessa com a
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Social i Pedagogia, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual el senyor Antoni Navio Gámez cessa com a
coordinador dels Graus en Pedagogia i Educació Social, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 19 de maig de 2016, per la qual el senyor Joan Estrada Aguilar cessa com a
coordinador de Pràcticum del Grau en Educació Primària, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual el senyor Benjamí Oller Sales cessa com a
secretari territorial de la Coordinació de la Unitat Docent Germans Trias, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual el senyor Albert Navarro Giné cessa com a
coordinador-secretari de la Coordinació de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques, de la Facultat de
Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual el senyor Antonio Mur Sierra cessa com a
secretari territorial de la Coordinació de la Unitat Docent Parc Salut Mar, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual el senyor Salvador Navarro Soto cessa com a
secretari territorial de la Coordinació de la Unitat Docent de Parc Taulí – vicedegà d’Alumnes i Mobilitat, de la
Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual el senyor Antonio Escartín Siquier cessa com a
secretari territorial de la Coordinació de la Unitat Docent de Sant Pau, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual el senyor Joan Nardi Vilardaga cessa com a
secretari territorial de la Coordinació de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual el senyor Fernando Picatoste Ramon cessa com a
secretari territorial de la Coordinació de la Unitat de Ciències Mèdiques, de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual el senyor Joaquín Beltrán Antolín cessa com a
coordinador d’Estudis d’Àsia Oriental, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual la senyora Judit Fontcuberta Famadas cessa com
a secretària acadèmica i vicedegana d’Extensió Universitària, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual la senyora Laura Santamaria Guinot cessa com a
degana de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual la senyora Marta Arumí Ribas cessa com a
coordinadora d’Afers Acadèmics d’Alumnes, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual la senyora Maria Regina Saraiva Mendes cessa
com a coordinadora per a la Promoció i els alumnes amb necessitats especials, de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
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Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual el senyor Hesham Abu-Sharar cessa com a
coordinador per a la Promoció i els alumnes amb necessitats especials, de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual el senyor Miquel Edo Julià cessa com a
coordinador de Treball de Fi de Grau de Traducció i d’Interpretació, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual la senyora Jacqueline Minett cessa com a
vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Mobilitat, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual el senyor Albert Branchadell Gallo cessa com a
vicedegà d’Estudis, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual la senyor Anna Gil Bardají cessa com a
coordinadora de la Titulació de Traducció i d’Interpretació, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual el senyor Jordi Casal Fàbrega cessa com a
coordinador d’Estudis del Màster en Sanitat i Producció Animal, de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual la senyora Elena Albanell Trullas cessa com a
coordinadora de Doctorat i Producció Animal, de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual la senyora Montserrat Pi Llorens cessa com a
síndica de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 27 de maig de 2016, per la qual el senyor Adrià Martín Mor cessa com a
coordinador del SERIM, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

III.3. Escoles adscrites i vinculades
[tornar a l’índex]

III.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 2 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Montserrat Solanas Garcia,
professora titular del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, representant i delegada
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat.

III.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 2 de maig de 2016, per la qual el senyor Bernardo Castellano López cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat.

III.4. Departaments
[tornar a l’índex]

III.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 5 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Meri Torras Francés
coordinadora de la Menció de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, del Departament de Filologia
Espanyola.
Resolució del rector, d’11 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Mireia Baylina Ferrer
coordinadora del Doctorat Interuniversitari d’Estudis de Gènere: Cultures, Societats, i Polítiques, del
Departament de Geografia.
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Resolució del rector, d’11 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Sergi Cuadrado Ciuraneta
coordinador de Difusió del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Carles de Mas Rocabayera
coordinador de Laboratori d’Enginyeria Química I i II, del Departament d’Enginyeria Química, Biològia i
Ambiental.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Francesc Serra Graells
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena la senyora Sara Rovira Esteva
coordinadora de Recerca del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Juan Baeza Labat encarregat
d’ordre intern del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Resolució del rector, de 27 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Carles Arús Caraltó coordinador
de la Unitat de Bioquímica de Biociències, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

III.4.2. Cessaments
Resolució del rector, de 5 de maig de 2016, per la qual el senyor Ramon Martí Castelló cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució del rector, de 13 de maig de 2016, per la qual el senyor Jordi Aguiló Llobet cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució del rector, de 25 de maig de 2016, per la qual el senyor Blai Guarné Cabello cessa com a
sotscoordinador de Doctorat, del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual el senyor Pau Ferrer Alegre cessa com a
responsable d’ordre intern del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual el senyor Carles de Mas Rocabayera cessa com a
coordinador de Laboratori d’Enginyeria Química I, del departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Resolució del rector, de 27 de maig de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Biosca Vaqué cessa com a
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Biociències, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

III.5. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

III.5.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Jesús Giraldo Arjonilla secretari
de l’Institut de Neurociències.

III.5.2. Cessaments
Resolució del rector, de 26 de maig de 2016, per la qual el senyor Enrique Claro Izaguirre cessa com a
secretari de l’Institut de Neurociències.
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III.6. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

III.6.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 14 de març de 2016, per la qual nomena la senyora Victòria Camps Cervera,
catedràtica emèrita de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, presidenta del Consell Certificador del
Segell Infoparticipa.
Resolució de 17 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Alfred Ferret Quesada director científic del
Servei de Granges i Camps Experimentals.
Resolució del rector, de 24 de maig de 2016, per la qual nomena el senyor Bonaventura Guamis López
director científic del Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA).

III.6.2. Cessaments
Resolució del rector, de 17 de maig de 2016, per la qual el senyor José Francisco Pérez Hernández cessi
com a director científic del servei de Granges i Camps Experimentals.
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IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Convocatòries
Resolució del rector, de 5 de maig de 2016, per la qual es convoquen concursos per a la contractació de
nou personal investigador en formació i investigador postdoctoral per al curs 2016-2017 (DOGC núm. 7118,
d’11 de maig de 2016):
Places de Personal Investigador en Formació:
Departament
Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Departament de Ciència Política i Dret Públic
Departament de Ciències de la Computació
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Dret Privat
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filosofia
Departament de Física
Departament de Genètica i de Microbiologia
Departament de Geologia
Departament de Matemàtiques
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Departament de Química
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Departament d’Economia Aplicada
Departament d’Economia i Història Econòmica
Departament d’Empresa
Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Departament d’Enginyeria Electrònica
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental

Nombre de places
4
5
8
1
2
1
1
1
1
1
5
8
1
3
3
13
4
1
2
2
3
4
5

Places de Personal Investigador Postdoctoral:
Departament
Departament d’Economia i Història Econòmica
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament de Química

Nombre de places
2
1
2
2

IV.1.2. Resolucions
Resolució del rector, de 17 de maig de 2016, per la qual nomena professor titular d’Universitat el senyor
César Carreras Monfort, del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, de l’Àrea de Coneixement
d’Arqueologia (BOE núm. 135, de 4 de juny de 2016).
Resolució del rector, de 18 de maig de 2016, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la
provisió d’una plaça de professorat agregat en règim laboral, segons s’indica tot seguit (DOGC núm. 7128, de
26 de maig de 2016):
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Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

maig / 2016
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Control de Sistemes
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Asier Ibeas Hernández

Resolució del rector i del director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, de 30 de
maig de 2016, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la provisió d’una plaça de professorat
agregat en règim laboral per ocupar una plaça assistencial bàsica inclosa en el conveni subscrit l’1 de febrer de
2011 entre la Universitat Autònmoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, segons es detalla tot
seguit (DOGC núm. 7138, de 9 de juny de 2016):
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Departamental qual està adscrita:
Destí:
Adjudicació:

Cirurgia
Cirurgia General
Cirurgia
Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell
Salvador Navarro Soto

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

IV.2.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector de 10
de maig de 2016, per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament 2 gestors/res per tal
d’organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment de diversos projkectes de recerca de l’Institut de Ciència
i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 18
de maig de 2016, per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació temporal de dos/dues
tècnics/ques especialistes (personal laboral grup 3) amb destinació a la Unitat de Dinamització Comunitària de
l’Administració del Rectorat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de maig de 2016, per la
qual es fa anunci per a la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça d’administratiu/iva
especialista amb destinació al Departament d’Empresa.

IV.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació del rector, de 29
d’abril de 2016, per la qual es resol el 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’Adminsitració de Centre de Medicina, adjudicant-la al senyor José Luis Amado Sanjuan.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Adminsitració i Serveis, per autorització del rector, de 29
d’abril de 2016, per la qual s’adjudica, en el etorn de trasllat, la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – Administració de Centre de Ciències de la Comunicació, a la
senyora Sara-Esther Calvo Pérez i adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça d’administratiu/iva amb destinació a
la Biblioteca d’Humanitats – Administració de Centre de Lletres i Psicologia, a la senyora M. Luisa Guerrero
Muñoz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de maig de 2016, per la qual adapta el nomenament del senyor David Sirvent Maza, per modificació de la
dependència orgànica de la Unitat de Cultura en Viu que ara dependrà de l’Administració del Rectorat.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora,
d’1 d’abril de 2016, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Esther Boza Fresco al Servei
de Recursos Informàtics i Multimèdia, de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1
de maig de 2016, per la qual adapata el nomenament de la senyora Ana Valencia Veloso, per modificació de
la dependència orgànica de la Unitat de Dinamització Comunitària que ara dependrà de l’Adminsitració del
Rectorat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 2 de maig de 2016, per la qual
es resol l’anunci publicat el dia 25 d’abril de 2016, per a la provisió extraordinària, mitjançant comissió de
serveis, d’una plaça d’administratiu/iva especialista d’intercanvis amb destinació a la Gestió Acadèmica de la
Facultat de Filosofia i Lletres i es declara deserta la comissió de serveis per manca de candidatures.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Adminsitració i Serveis, per autorització del rector, de 3
de maig de 2016, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció,
per a la provisió de 4 places d’administratiu/iva, declarant deserta la plaça d’administratiu/iva amb destinació a
l’Oficina de Treball Campus i adjudicant la resta de places segons es detalla:
Destinació
Plaça d’administratiu/iva a la Unitat de Compres –
Vicegerència d’Economia (torn de trasllat)
Plaça d’administratiu/iva a l’Oficina de Treball
Campus (torn de promoció)
Plaça d’administratiu/iva a la Unitat d’Administració
del Servei de Llengües

Adjudicació
Sergio Tudela Giménez
Sarai Luzón Aguilar
Xavier Cervelló Atanes

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administarció i Serveis, per autorització del rector, de 3
de maig de 2016, per la qual es declara deserta la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Gestió
Econòmica de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia – Administració 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 4
de maig de 2016, per la qual adjudica, amb caràcter definitiu, a la senyora Sarai Luzón Aguilar per a ocupar la
plaça d’administrativa a la Oficina de Treball Campus.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 4
de maig 2016, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions de la senyora Francisca Soldado Cano.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització del rector, de 4
de maig de 2016, per la qual s’adjudica, amb caràcter definitiu, al senyor Xavier Cervelló Atanes per ocupar
una plaça d’administratiu a la Unitat d’Administració del Servei de Llengües.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 6
de maig de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Daniel Pérez Mas, la gestió dels
processos administratius com a gestor de la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal, de l’Àrea de
Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del gerent, per delegació del rector, de 6 de maig de 2016, per la qual es modifica la resolució
de la senyora Irene Vilalta Gómez, en el sentit següent:
On diu:
Ha de dir:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a
la setmana, els dimarts, amb les tasques i les condicions pactades en el
moment d’acolliment.
La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 2 dies
a la setmana, els dimarts i els dijous, amb les tasques i les condicions
pactades en el moment d’acolliment.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7
de maig de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de
grup de vigilants al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització del rector, d’11
de maig de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de
grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 12
de maig de 2016, per la qual concedeix al senyor Daniel Pérez Mas l’excedència voluntària per incompatibilitat
per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 12
de maig de 2016, per la qual concedeix a la senyora Maria Luz Pacheco Pérez l’excedència voluntària per
incompatibilitat per passar a prestar serveis a una altra Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 13
de maig de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de
grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 16
de maig de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Laura Vea Rodríguez la gestió
dels processos administratius com a gestora al Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de
Medicina.
Resolució de la vicegerent d’Organització, per autorització de la rectora, de 16 de maig de 2016, per
la qual nomena la senyora Laura Vea Rodríguez funcionària interina de l’escala de gestió, amb destinació al
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 17
de maig de 2016, per la qual 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, per autorització del rector, de 19
de maig de 2016, per la qual encarrega, amb caracàter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap
de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de maig de 2016, per la
qual s’anuncia la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça d’administratiu/iva
especialista amb destinació al Departament d’Empresa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 23
de maig de 2016, per la qual adjudica, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Luisa Guerrero Muñoz per a
oucpar la plaça d’administrativa a la Biblioteca d’Humanitats.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 23
de maig de 2016, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció,
per a la provisió de 4 places d’administratiu/iva, segons s’indica:
1.- S’adjudica la plaça amb destinació al Punt d’Informació de l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador
en Formació i de Suport a la Recerca al Sr. Jaume París Sánchez.
2.- S’adjudica la plaça amb destinació a l’Equip Administratiu de l’Institut de Ciències de l’Educació, al
senyor Lluís Perarnau Reyes.
3.- Es declara deserta la plaça amb destinació a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures de l’Àrea de Personal
d’Administració i Servei.
4.- Es declara deserta la plaça amb destinació a Obres, Administració i Consums de l’Àrea de Serveis
Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 24
de maig de 2016, per la qual concedeix a la senyora Teresa Armengol Vallès l’excedència voluntària per
incompatibilitat per passar a prestar serveis a una altra Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 27
de maig de 2106, per la qual adjudica, amb caràcter definitiu, a la senyora Sara-Esther Calvo Pérez per a
ocupar la plaça d’administrativa a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització del rector, de 31
de maig de 2016, per la qual modifica l’adscripció del lloc de treball d’adjunt/a, ocupat pel senyor Nicolás
González Jodar, a la Unitat Docent Parc Salut Mar de l’Administració de Centre de Medicina.
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