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I. Disposicions generals i acords d’òrgans col·legiats d’àmbit
general
I.1. Consell Social
[tornar a l’índex]

Acord 38/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
S'acorda:
Aprovar l’acta de la reunió del Ple del Consell Social reunida el dia 2 de juny de 2016.
Acord 39/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 14 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Vist l’acord PLE 37/2016 de data 2 de juny pel qual s’acorda l’avocació al Ple del Consell Social fins el
nomenament de la nova presidència de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social pel coneixement,
deliberació i acord de col·laboració i participació en accions/projectes de l’àmbit de la Comissió SocietatUniversitat.
Vistes les propostes de projectes de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) presentades pel Director de la FAS
per ser valorats per a una col·laboració amb el Consell Social, (documents PLE 58/2016, PLE 59/2016 i PLE
60/2016).
Vist l’acord 75/2015 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document
PLE 100/12-2015; i vist que Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 4 de maig de 2016
resol favorablement la sol·licitud d’incorporació de part del romanent 2015 del Consell Social en el seu
pressupost de l’any 2016, per import de 40.000 euros, per al finançament d’actuacions estratègiques incloses
en el capítol IV de Transferències Corrents.
Vista la disponibilitat del pressupost 2016 del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar la destinació de recursos disponibles del pressupost del Consell Social de l’any 2016, d’import
70.000 euros, a la Fundació Autònoma Solidària per als projectes següents:
a) Projecte “Centre de recursos tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat”, que es durà a terme en
l’any 2016, amb una aportació total de 14.000 euros en concepte: (i) de la contractació del servei
d’assessorament extern a la FAS per a l’avaluació dels serveis i recursos que s’ofereixen actualment a la
comunitat universitària des del Centre de Recursos tecnològics, per un import de 3.000 euros; i (ii)
d’adquisicions d’equipaments i programari per a estudiants amb discapacitat, d’import 11.000 euros, per a la
renovació que correspongui dels que actualment s’estan fent servir en el Centre de recursos tecnològic i en les
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dues cabines adaptades a diferents tipus de discapacitat en cadascuna de les biblioteques que actualment ja
disposen d’aquests espais de treball, d’acord amb el que consta en el document PLE 58/07-2016.
En el cas que el cost del servei d’assessorament extern a la FAS per a l’avaluació dels serveis i recursos que
s’ofereixen actualment a la comunitat universitària des del Centre de Recursos tecnològics fos inferior als 3.000
euros, s’autoritza que la diferència fins els 3.000 euros es destini a l’adquisició d’equipaments i programari.
b) “Programa per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb discapacitat, i col·lectius en situació o risc
d’exclusió social de la UAB”, en el que es col·labora en l’any 2016 amb una aportació de 8.000 euros en
concepte de part del cost, en el període gener-juny de l’any 2016, de la coordinadora del projecte i la tècnica
d’inserció laboral vinculades al desenvolupament del programa en l’any 2016, d’acord amb el que consta en el
document PLE 59/07-2016. Aquests recursos, sumats als aportats pel Programa Incorpora de l’Obra Social de
“La Caixa” fan possible la dedicació de l’equip humà vinculat al projecte.
c) Projecte “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”, amb una aportació
total de 48.000 euros, en concepte de les despeses vinculades a la coordinació dels projectes “UniX” i “Let’s
go!” durant el període comprès des de l’any 2016 a l’any 2020, d’acord amb el que consta en el document PLE
60/07-2016.
2)
Acordar, en funció de la disponibilitat pressupostària i els resultats obtinguts cada curs acadèmic, la
destinació anual, en el període 2017-2020, d’una quantitat de 8.000 euros a compte del pressupost anual del
Consell Social de la UAB, en concepte del projecte “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al
Vallès Occidental”.
3)
Autoritzar el president del Consell Social, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats
pugui signar el/s conveni/s corresponent/s amb la Fundació Autònoma Solidària, amb les clàusules que
consideri més adients, per donar compliment i seguiment als punts primer i segon d’aquest acord.
4) Encarregar a l’òrgan competent del Consell Social l’execució i el seguiment d’aquest acord.
5) Comunicar aquest acord al Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la UAB i al director de la
Fundació Autònoma Solidària.
Acord 40/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb la memòria econòmica, el balanç de
situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de
desembre de 2015 (document PLE 61/07-2016).
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel
que fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació
del pressupost de la UAB.
Vist l’acord 50/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 en virtut del qual s’acorda el
següent:1) Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la
liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2015, que s’annexa;
2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar al
vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4) Comunicar els
presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
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Vist l’acord CE 65/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 20 de juliol, pel qual
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la
memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2015, i donar-se per
assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el
document CE 108/07-2016.; 2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost
de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2015, i donarse per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta
en el document PLE 61/07-2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent 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 41/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del
Consell Social.
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que
estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió
Econòmica.
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015 (Document PLE 62/07-2016).
Vist l’acord CE 66/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 20 de juliol, pel qual
s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2015, d’acord amb el que consta en
el document CE 109/07-2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici
de 2015,d’acord amb el que consta en el document PLE 62/07-2016.

Acord 43/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
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Exposició de motius
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 75/2015 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document
PLE 100/12-2015.
Vist l’acord PLE 15/2016, de 30 de març pres pel Ple del Consell Social en el qual s’acorda aprovar la
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’exercici 2016, per incorporar part del romanent 2015 del Consell Social d’import 39.500 euros per al projecte
Alumni, segons acord favorable de la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 17 de febrer
de 2016 a la sol·licitud presentada pel Consell Social.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 4 de maig de 2016 resol favorablement
la sol·licitud d’incorporació de part del romanent 2015 del Consell Social en el seu pressupost de l’any 2016, per
import de 40.000 euros, per al finançament d’actuacions estratègiques incloses en el capítol IV de
Transferències Corrents.
Vist l’acord CE 69/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 20 de juliol, pel qual
s’acorda:Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta modificació de crèdit del pressupost
del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 113/07-2016.
Vista l’acord PLE 39/2016, aprovat en el punt 4 de l’ordre del dia del Ple de 20 de juliol de 2015, en relació a la
col·laboració del Consell Social en projectes de la Fundació Autònoma Solidària per un import de 70.000 euros i
que aquesta proposta suposa una modificació de crèdit de les partides de despesa.
Vista la disponibilitat del pressupost del Consell Social de l’any 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social,
S'acorda :
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona
corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document PLE 64/07-2016.
Acord 44/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 23 de desembre de 2011 la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Agència Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Fundació Parc de Recerca UAB i la Fundació Privada CETEMMSA
(actualment Fundació EURECAT) van constituir, mitjançant conveni, l’Asociación PEC4 amb l’objectiu de
promoure i contribuir a la competitivitat del sector de la electrònica impresa que inclou l’electrònica i
microelectrònica orgànica, flexible i de gran superfície o FOLAE per poder afrontar favorablement la I+D+i
lligada a aquestes tecnologies emergents tant a nivell d’I+D com industrial, en un marc de globalització
creixent, mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats i la millora de les condicions de l’entorn per al
sector.
Atès que la Junta Directiva de l’Associació, en sessió de 4 de maig de 2016, va acordar convocar assemblea
extraordinària per aprovar la dissolució i liquidació de l’Associació en els termes del PLE 65/07-2016.
Vist el balanç de situació a 30 de juny de 2016 de l’entitat Asociación PEC4 (document PLE 66/07-2016).
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 està previst tractar la proposta de
dissolució i liquidació de l’Asociación PEC4 i que, a aquests efectes, es presenta la proposta d’acord següent:1)
Aprovar la dissolució i liquidació de l’Asociación PEC4 en els termes del document 1 i document 2; 2)Elevar
aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de vicerector de
Relacions Institucionals i de Cultura 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 i a
l’Asociación PEC4.
Vista la proposta d’acord CE 61/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de
desembre, que estableix:Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord
següent:1)Aprovar la dissolució i liquidació de l’Asociación PEC4 en els termes del document CE 103/07-2016;
2) Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu, i a l’Asociación PEC4.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord 61/2016 que es proposa per a la Comissió Econòmica de 20 de juliol de 2016 resta subjecte a l’acord
que prengui el Consell de Govern.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord PLE 44/2016 que es proposa per al Ple de 20 de juliol resta subjecte a l’acord favorable de la
Comissió Econòmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)

Aprovar la dissolució i liquidació de l’Asociación PEC4 en els termes del document PLE 65/07-2016.

2)
Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu, i a l’Asociación PEC4.
Acord 45/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 33/2007, de 29 de novembre, pres pel Ple del Consell Social en el qual s’aprova la participació de la
UAB en el Consorci Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica - Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEGMouse Clínic) integrat pel Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya, i la cessió d’ús de béns i
espais al Consorci.
Atès que en data 29 de desembre de 2010 la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas van constituir, mitjançant conveni, el Consorcio para el Diseño, la
Construcción, el Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma
Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC) l’objecte del qual era gestionar i promoure la col·laboració
científica, tècnica, econòmica i administrativa de les institucions integrants per gestionar el Centre de
Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG) i el disseny i construcció, l’equipament i l’explotació de
qualsevol nova construcció relacionada amb el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica – Plataforma
Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mouse Clínic).
Atès que el Consell Rector del Consorci, en sessió de 4 de maig de 2016, va acordar aprovar la dissolució i
liquidació del Consorci en els termes del Document PLE 67/07-2016.
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 està previst tractar la proposta de
dissolució i liquidació del CBATEG-Mouse Clínici que, a aquests efectes, es presenta la proposta d’acord
següent:1) Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal
Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC) en els termes del document 1, adoptat pel Consell Rector de l’esmentat
Consorci en data 4 de maig de 2016; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau;
3)Encarregar al vicerector de vicerector de Recerca i de Transferència 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 i al Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y Explotación
del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE
CLINIC).
Vista la proposta d’acord CE 60/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de
desembre, que estableix:Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord
següent:1)Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal
Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC) en els termes document CE 102/07-2016, adoptat pel Consell Rector de
l’esmentat Consorci en data 4 de maig de 2016; 2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència
l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent
d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu i al Consorcio para el Diseño,
la Construcción, el Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica –
Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC).
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de
dur-se a terme, i que, per tant, l’acord 60/2016 que es proposa per a la Comissió Econòmica de 20 de juliol de
2016 resta subjecte a l’acord que prengui el Consell de Govern.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord PLE 45/2016 que es proposa per al Ple de 20 de juliol de resta subjecte a l’acord favorable de la
Comissió Econòmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y
Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEGMOUSE CLINIC) en els termes del document PLE 67/07-2016, adoptat pel Consell Rector de l’esmentat Consorci
en data 4 de maig de 2016.
2)
Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest
acord.
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu i al Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y Explotación del Centro de
Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC).
Acord 46/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
5.8. Dissolució de la societat Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, S.A.
Exposició de motius
Atès que la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona té com a objecte, amb caràcter general, la
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en el foment i realització d’activitats docents, de
recerca i de prestació de tots serveis vinculats a l'activitat universitària.
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Atès que l’entitat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA és l’entitat titular de l’Escola Universitària de
Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i, des dels seus inicis l’any 1997,
ha tingut com objectiu principal impartir formació universitària de qualitat a nivell de grau i postgrau en
turisme, direcció hotelera, oci i esdeveniments.
Atès que, en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació UAB va acordar la creació de l’Escola Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona-Formació, que té per finalitat organitzar, gestionar i impartir la formació no
subvencionada que ofereix la UAB, en tots els seus àmbits de coneixement, inclosa la formació universitària que
s’imparteix des de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Atès que el Consell de Govern de la UAB, mitjançant Acord núm. 19/205, de data 19 de març de 2015, i el
Consell Social mitjançant Acord núm. PLE 12/2015, de data 30 d’abril de 2015, van aprovar la sol·licitud
d’adscripció a la UAB de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) per a
l’organització, la gestió i impartició de la formació no subvencionada que ofereix la UAB, en tots els seus àmbits
de coneixement.
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Serveis de Turisme i Hosteleria
Campus SA, i, en data 29 de febrer de 2016 la Junta General de Serveis de Turisme i Hosteleria Campus SA va
acordar la dissolució i liquidació de la companyia, cessant en els seus càrrecs els membres del Consell
d'Administració, així com en el seus càrrecs el secretari i la vicesecretària no consellers (Document PLE 68/072016).
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.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 està previst tractar la proposta de
dissolució de la societat Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, S.A i que, a aquests efectes, es presenta la
proposta d’acord següent:1) Aprovar la dissolució de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA,
ratificant els acords del patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta
General de Serveis de Turisme i Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016; 2) Elevar aquest acord al
Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i
el seguiment de l'acord primer.; 4) Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i a la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus
SA.
Vista la proposta d’acord CE 62/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de juliol, que
estableix:Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)Aprovar la dissolució de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA, ratificant els acords del
patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Serveis de
Turisme i Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016; 2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus
l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent
d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu, i a la societat Serveis de
Turisme i d’Hosteleria Campus SA.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord 62/2016 que es proposa per a la Comissió Econòmica de 20 de juliol de 2016 resta subjecte a l’acord
que prengui el Consell de Govern.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord PLE 46/2016 que es proposa per al Ple de 20 de juliol de resta subjecte a l’acord favorable de la
Comissió Econòmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
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1)
Aprovar la dissolució de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA, ratificant els acords del
patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Serveis de
Turisme i Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu, i a la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA.
Acord 47/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 28 de juliol de 2011 es va constituir Wabbit Solutions SL amb l’objectiu de produir,
transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats relacionades amb les
tecnologies de la informació i la comunicació, com també els mitjans tècnics, materials o immaterials, que facin
possible a persones físiques i jurídiques, l’accés i l’explotació de sistemes, productes i xarxes basats en les
esmentades tecnologies.
Atès que la susdita companyia ha estat inactiva des de la seva constitució l’any 2011.
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Wabbit Solutions SL, i, en data 29
de febrer de 2016 la Junta General de Wabbit Solutions SL va acordar la dissolució i liquidació de la companyia,
cessant en els seus càrrecs els membres del Consell d'Administració, així com en el seu càrrec la secretària no
consellera (document PLE 69/07-2016).
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.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 59/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 en virtut del qual s’acorda el
següent:1) Aprovar la dissolució de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del patronat de la
Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit Solutions SL de 29
de febrer de 2016; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al
vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents
acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i a la
societat Wabbit Solutions SL.
Vist l’acord CE 63/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 20 de juliol, pel qual
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1) Aprovar la
dissolució de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del patronat de la Fundació Autònoma de
Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit Solutions SL de 29 de febrer de 2016; 2)
Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.; 3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu, i a la societat Wabbit Solutions SL.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar la dissolució de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del patronat de la Fundació
Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit Solutions SL de 29 de febrer
de 2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu, i a la societat Wabbit Solutions SL.
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Acord 48/2016, de 20 de juliol, 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 PLE 70/072016).
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 PLE 71/07-2016).
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 PLE 72/072016, 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:

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.
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.
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 37/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual
s’aprova 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.
Vist l’acord CE 43/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB reunida el 18 de maig de
2016, en virtut del qual s’aprova: 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; 2) Comunicar el present acord a la
gerència de la UAB i encarregar-li que faci el seguiment del seu acompliment.
Vista la documentació presentada per la Gerència en la Comissió Econòmica del Consell Social de 7 de juliol de
2016 en relació als costos reals d’ús de l’espai objecte de la cessió (document PLE 73/07-2016).
Vist l’acord CE 56/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 7 de juliol, pel qual
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre l’acord 37/2016 pres pel Consell de Govern
reunit el 10 de maig.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda :
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:
2016.

Es cedeix l’ús de l’espai de 70 m2, situats al Mòdul de Recerca A, identificat al document PLE 72/07-

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 la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics.
Acord 49/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
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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
(documents, PLE 74/07-2016, PLE 75/07-2016, PLE 76/07-2016, PLE 77/07-2016, PLE 78/07-2016, PLE
79/07-2016, PLE 80/07-2016 i PLE 81/07-2016,PLE 82/07-2016, PLE 83/07-2016,)
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 14 de juliol està previst tractar la proposta de creació i
modificació de títols de diplomes de postgrau i que, a aquests efectes, es presenta la proposta d’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
-

Màster en Landscape Intervention and Heritage Management.
Diploma de postgrau en Metodologia per a l’Anàlisi de les Desigualtats Socials.

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents, amb efectes des del curs
2014-2015:
UVIC).
-

Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua (Títol Interuniversitari UAB-UBDiploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

de
de
de
de
de
de
de

postgrau
postgrau
postgrau
postgrau
postgrau
postgrau
postgrau

en
en
en
en
en
en
en

Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia.
Content and Language Integrated Learning (CLIL).
Correcció i Assessorament Lingüístic.
Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua.
Gràfica Narrativa al segle XXI.
Recerca i Innovació en Ciències de la Salut.
Turisme i Humanitats

TERCER.- Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents:
Diploma de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria la Malalt Fràgil, que passa a denominar-se diploma
de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes.
Diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la Seguretat Pública, que
passa a denominar-se diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la
Seguretat Pública i Privada
QUART.- Aprovar la modificació de la denominació del títol de màster següent, amb efectes des del curs 20142015:
Màster en Retail and Distribution Management and Administration, que passa a denominar-se Màster en
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer a cinquè.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 19 de juliol està previst tractar la
proposta d’acord CA 15/2016, que estableix:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

.
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Màster en Landscape Intervention and Heritage Management.
Diploma de postgrau en Metodologia per a l’Anàlisi de les Desigualtats Socials.

2)
Aprovar la creació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents, amb efectes des del curs
2014-2015:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3)

Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua (Títol Interuniversitari UAB-UB-UVIC).
Diploma de postgrau en Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia.
Diploma de postgrau en Content and Language Integrated Learning (CLIL).
Diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic.
Diploma de postgrau en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua.
Diploma de postgrau en Gràfica Narrativa al segle XXI.
Diploma de postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut.
Diploma de postgrau en Turisme i Humanitats.
Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents:

a)
Diploma de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria la Malalt Fràgil, que passa a denominar-se diploma
de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes.
b)
Diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la Seguretat Pública, que
passa a denominar-se diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la
Seguretat Pública i Privada.
4)
Aprovar la modificació de la denominació del títol de màster següent, amb efectes des del curs 20142015:
a)
Màster en Retail and Distribution Management and Administration, que passa a denominar-se Màster en
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution.
5)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de la UAB l'execució i el seguiment dels
punts primera a quart d’aquest acord.
6)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord CA 15/2016 que es proposa per a la Comissió Acadèmica del 19 de juliol de 2016 resta subjecte a
l’acord del Consell de Govern.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Acadèmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord PLE 48/2016 que es proposa per al Ple de 20 de juliol de 2016 resta subjecte a l’acord favorable de
la Comissió Acadèmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
a)
b)

Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
Màster en Landscape Intervention and Heritage Management.
Diploma de postgrau en Metodologia per a l’Anàlisi de les Desigualtats Socials.

2)
Aprovar la creació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents, amb efectes des del curs
2014-2015:
a) Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua (Títol Interuniversitari UAB-UB-UVIC).
b) Diploma de postgrau en Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia.
c) Diploma de postgrau en Content and Language Integrated Learning (CLIL).
d) Diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic.
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Diploma de postgrau en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua.
Diploma de postgrau en Gràfica Narrativa al segle XXI.
Diploma de postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut.
Diploma de postgrau en Turisme i Humanitats.
Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents:

a) Diploma de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria la Malalt Fràgil, que passa a denominar-se diploma
de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes.
b)
Diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la Seguretat Pública, que
passa a denominar-se diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la
Seguretat Pública i Privada.
4)

Aprovar la modificació de la denominació del títol de màster següent, amb efectes des del curs 2014-2015:

a) Màster en Retail and Distribution Management and Administration, que passa a denominar-se Màster en
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution.
5)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de la UAB l'execució i el seguiment dels
punts primera a quart d’aquest acord.
6) Comunicar el present 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 50/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 30.1.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 31.1.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord PLE 37/2016 de data 2 de juny pel qual s’acorda avocar al Ple del Consell Social fins el nomenament
de la nova presidència de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social, el coneixement, deliberació i acord
de la proposta de candidat al Premi Universitat-Societat per a l’any 2016.
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB i vist que la
proposta de candidat al Premi Universitat-Empresa es tracta directament en el Ple del Consell Social atès que
per raons justificades no s’ha pogut reunir la Comissió Universitat-Empresa abans de la reunió del Ple del 20 de
juliol, i donada la urgència de prendre un acord sobre el candidat al Premi Universitat-Empresa.
Vist que els premis s’atorguena una persona de reconegut prestigi amb l’objectiu de fomentar la seva
aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat, en l'àmbit del tercer sector,
l’empresa, la transferència, la comunicació, etc.
Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Societat des de l’any 2003
Universitat-Empresa des de l’any 2015.

i el Premi

Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Societat en el període 2003-2014 han estat les
següents: Juan Marsé (2003); Jordi Solé Tura (2004); Anna Veiga (2005): Carlos Jiménez Villarejo (2006);
Paco Candel (2007); Anna Lizaran (2008); Andreu Mas-Colell (2009); Josep Maria Bricall (2010); Iñaki
Gabilondo (2011); Maria Reig (2012); Maria Jesús Izquierdo Benito (2013); Josep Oliu (2014); Johan Cruyff
(2015) .
Vist que el Premi Universitat-Empresa 2015 es va concedir al senyor Josep Lluís Bonet.
Vist que hi ha un únic guardonat de cadascun dels premis, però que en previsió de qualsevol imprevist de
disponibilitat del candidat, la proposta d’acord inclou, per a cada premi, tres noms de persones candidates,
especificant l’ordre de primera a tercera preferència.
Vista la relació de candidats per al Premi Universitat-Societat de l’any 2016 que proposa el president del Consell
Social, d’acord amb la Junta de l’Associació d’Amics de la UAB, que és la següent: Josep Cuní, Periodista; Josep
Baselga, Oncòleg català exalumne de la UAB, director de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia i director de la
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Divisió d’Oncologia de l’Hospital General de Massachussets; i Bonaventura Clotet, doctor en Medicina exalumne
de la UAB, cap de la Unitat VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i director de l’Institut de Recerca
de la Sida IrsiCaixa.
Vista la relació de candidats per al Premi Universitat-Empresa de l’any 2016 que proposa el president del
Consell Social, d’acord la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa i amb la Junta de l’Associació d’Amics
de la UAB, que és la següent: Juan Soto, fundador i primer president de Hewlett-Packard a Espanya; Ariadna
Casademont, Presidenta i Consellera Delegada d’Indústries Càrniques Casademont, SA i exalumne de la UAB;
Josep Esteve, expresident de Laboratorios Esteve, SA.
Vist el document PLE 84/07-2016 en el que es relaciona la proposta de candidats per a cadascun dels premis
amb la justificació corresponent de cada candidatura.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2016 que concedeix el
Consell Social, d’acord amb el següent ordre de preferència:
Primer.-

Sr. Josep Cuní, periodista.

Segon.Sr. Josep Baselga, Oncòleg català exalumne de la UAB, director de la Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia i director de la Divisió d’Oncologia de l’Hospital General de Massachussets.
Tercer.Sr. Bonaventura Clotet, doctor en Medicina exalumne de la UAB, cap de la Unitat VIH de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol i director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa.
2)
Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Empresa de l’any 2016 que concedeix el
Consell Social, d’acord amb el següent ordre de preferència:
Primer.-

Sr. Juan Soto, fundador i primer president de Hewlett-Packard a Espanya.

Segon.- Sra. Ariadna Casademont, Presidenta i Consellera Delegada d’Indústries Càrniques Casademont, SA i
exalumne de la UAB.
Tercer.-

Sr. Josep Esteve, expresident de Laboratorios Esteve, SA.

Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que
corresponguin conjuntament amb el Consell Social.
Acord 51/2016, de 20 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vistos els articles 24.1 i 28.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de
funcionament i organització del Consell, que són les següents: Comissió Econòmica, Comissió Acadèmica,
Comissió Societat-Universitat, Comissió Universitat-Empresa I Comissió Permanent.
Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 24.3 del reglament d’organització i funcionament del Consell
Social, aquestes comissions són de caràcter mixt, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per
membres d’altres òrgans de govern.
Vist que la composició de la Comissió Econòmica ve determinada pel reglament d’organització i funcionament
del Consell Social, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
sent un dels seus membres el vicerector o la vicerectora responsable en matèria econòmica, que actua com a
representant de l’equip de govern.
Vist que la composició de la Comissió Permanent està vinculada, segons acord plenari, als càrrecs següents: el
president del Consell Social, la rectora i la vicepresidenta del Consell Social.
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Atès que, la composició de la Comissió Acadèmica, la Comissió Societat-Universitat i la Comissió UniversitatEmpresa no està establerta en el reglament del Consell Social i ve determinada per acord plenari.
Vist que els representants de l’equip de govern en aquestes comissions són acordats en el Ple, en base als
àmbits de responsabilitat assignats a cada vicerectorat i atenent als perfils requerits en funció de les
competències establertes per a cada comissió.
Atès el canvi d’equip de govern fruit de les eleccions rectorals del mes de maig de 2016.
Vista la proposta de l’Equip de Govern, en resposta a la sol·licitud del Consell Social, rebuda en data 13 de juliol
de 2016, de que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica, la Comissió SocietatUniversitat i la Comissió Universitat-Empresa sigui la següent:
Comissió Acadèmica: vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i la delegada de la rectora per
a la Programació Acadèmica i la Qualitat.
Comissió Societat-Universitat: vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura.
Comissió Universitat-Empresa: vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, i vicerector de
Relacions Institucionals i de Cultura.
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Mariona Serra Pagès, presidenta de
la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social i el senyor Daniel Furlan Silvestri, proposa el senyor Daniel
Furlan Silvestri com a membre vocal de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica del Consell Social la ostentin
el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, i la delegada de la rectora per a la Programació
Acadèmica i la Qualitat, com a membres vocals de la Comissió.
2)
Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Societat-Universitat la ostenti el
vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, com a membre vocal de la Comissió.
3)
Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Universitat-Empresa la ostentin el
vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, i el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, com a
membres vocals de la Comissió.
4)
Aprovar nomenar el senyor Daniel Furlan Silvestri com a membre vocal de la Comissió UniversitatEmpresa del Consell Social de la UAB.

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

Acord 14/2016, de 19 de juliol, 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 22 de juny de 2016.
Acord 15/2016, de 19 de juliol, 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
(documents CA 14/07-2016, CA 15/07-2016, CA 16/07-2016, CA 17/07-2016, CA 18/07-2016, CA 19/07-2016,
CA 20/07-2016, CA 21/07-2016, CA 22/07-2016 i CA 23/07-2016).
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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 14 de juliol de 2016 s'acorda:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
-

Màster en Landscape Intervention and Heritage Management.
Diploma de postgrau en Metodologia per a l’Anàlisi de les Desigualtats Socials.

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents:
Diploma de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria la Malalt Fràgil, que passa a denominar-se diploma
de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes.
Diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la Seguretat Pública, que
passa a denominar-se diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la
Seguretat Pública i Privada
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 Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer a cinquè.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
SETÈ.Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda :
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:

a)
b)

Màster en Landscape Intervention and Heritage Management.
Diploma de postgrau en Metodologia per a l’Anàlisi de les Desigualtats Socials.

2)

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

a) Diploma de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria la Malalt Fràgil, que passa a denominar-se diploma
de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes.
b)
Diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la Seguretat Pública, que
passa a denominar-se diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la
Seguretat Pública i Privada.
3) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de la UAB l'execució i el seguiment dels
punts primera a quart d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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I.2.2. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]

Acord 53/2016, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Relació dels acords
1. Acta de la sessió del 18 de maigde 2016.
S'acorda (Acord CE 53/2016):
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 18 de maig de 2016.
Acord 54/2016, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la
UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2016-2017.
Vist el projecte de decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2016-2017, aprovat en sessió de 9 de juny de
2016 de la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya (document CE 93/07-2016) i pendent
d’acord per part del Govern de la Generalitat i de publicació al DOGC.
Vist l’acord CE 94/2015, de 16 de desembre, pres per la Comissió econòmica en relació als preus dels estudis
de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió
Europea corresponents al curs 2016-2017.
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret
de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona
per al curs acadèmic 2016-2017, d’acord amb el que consta en el document CE 92/07-2016.
2)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la
UAB, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 55/2016, de 7 de juliol, 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 maig de 2016 (document CE 94/07-2016).
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,
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S'acorda :
1)
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de maig de 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 94/07-2016.
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 56/2016, de 7 de juliol, 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 96/072016).
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 97/07-2016).
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 98/072016, 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:

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 €
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2019
2020
2021

4.200 €
2.800 €
1.400 €

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 37/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de maig de 2016, en virtut del qual
s’aprova 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.
Vist l’acord CE 43/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB reunida el 18 de maig de
2016, en virtut del qual s’aprova: 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; 2) Comunicar el present acord a la
gerència de la UAB i encarregar-li que faci el seguiment del seu acompliment.
Vista la documentació presentada per la Gerència en relació als costos reals d’ús de l’espai objecte de la cessió
(document CE 99/07-2016).
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 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 de l’espai de 70 m2, situats al Mòdul de Recerca A, identificat al document CE 98/07-2016.

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 la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
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Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics.
Acord 57/2016, de 7 de juliol, 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 16 de juny de 2016 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb CaixaBank per import de 4 milions d’euros (document CE 100/07-2016), 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 14
de juny 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 17 de juny de 2016 amb CaixaBank, d’import 4 milions d’euros.
Acord 58/2016, de 7 de juliol, 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 primer trimestre de l’exercici 2016, la qual ha estat facilitada
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document CE 101/07-2016).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per
la UAB en el primer trimestre de l’exercici 2016.
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Acord 59/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
S'acorda :
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 7 de juliol de 2016.
Acord 60/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 33/2007, de 29 de novembre, pres pel Ple del Consell Social en el qual s’aprova la participació de la
UAB en el Consorci Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica - Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEGMouse Clínic) integrat pel Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya, i la cessió d’ús de béns i
espais al Consorci.
Atès que en data 29 de desembre de 2010 la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas van constituir, mitjançant conveni, el Consorcio para el Diseño, la
Construcción, el Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma
Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC) l’objecte del qual era gestionar i promoure la col·laboració
científica, tècnica, econòmica i administrativa de les institucions integrants per gestionar el Centre de
Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG) i el disseny i construcció, l’equipament i l’explotació de
qualsevol nova construcció relacionada amb el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica – Plataforma
Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mouse Clínic).
Atès que el Consell Rector del Consorci, en sessió de 4 de maig de 2016, va acordar aprovar la dissolució i
liquidació del Consorci en els termes del Document CE 102/07-2016.
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.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 57/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 en virtut del qual s’acorda el
següent:1) Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal
Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC) en els termes del document 1, adoptat pel Consell Rector de l’esmentat
Consorci en data 4 de maig de 2016; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau;
3)Encarregar al vicerector de vicerector de Recerca i de Transferència 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 i al Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y Explotación
del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE
CLINIC).
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y
Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEGMOUSE CLINIC) en els termes del document CE 102/07-2016, adoptat pel Consell Rector de l’esmentat
Consorci en data 4 de maig de 2016.
2)
Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest
acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu i al Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y Explotación del Centro de
Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC).
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Acord 61/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 23 de desembre de 2011 la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Agència Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Fundació Parc de Recerca UAB i la Fundació Privada CETEMMSA
(actualment Fundació EURECAT) van constituir, mitjançant conveni, l’Asociación PEC4 amb l’objectiu de
promoure i contribuir a la competitivitat del sector de la electrònica impresa que inclou l’electrònica i
microelectrònica orgànica, flexible i de gran superfície o FOLAE per poder afrontar favorablement la I+D+i
lligada a aquestes tecnologies emergents tant a nivell d’I+D com industrial, en un marc de globalització
creixent, mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats i la millora de les condicions de l’entorn per al
sector.
Atès que la Junta Directiva de l’Associació, en sessió de 4 de maig de 2016, va acordar convocar assemblea
extraordinària per aprovar la dissolució i liquidació de l’Associació en els termes del document CE 103/07-2016.
Vist el balanç de situació a 30 de juny de 2016 de l’entitat Asociación PEC4 (document CE 104/07-2016).
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.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 56/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 en virtud del qual s'acorda el
següent:1) Aprovar la dissolució i liquidació de l’Asociación PEC4 en els termes del document 1 i document 2;
2)Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de
vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 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 i a l’Asociación PEC4.
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 de l’Asociación PEC4 en els termes del docuemyt CE 103/07-2016.

2)
Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu, i a l’Asociación PEC4.
Acord 62/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona té com a objecte, amb caràcter general, la
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en el foment i realització d’activitats docents, de
recerca i de prestació de tots serveis vinculats a l'activitat universitària.
Atès que l’entitat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA és l’entitat titular de l’Escola Universitària de
Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i, des dels seus inicis l’any 1997,
ha tingut com objectiu principal impartir formació universitària de qualitat a nivell de grau i postgrau en
turisme, direcció hotelera, oci i esdeveniments.
Atès que, en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació UAB va acordar la creació de l’Escola Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona-Formació, que té per finalitat organitzar, gestionar i impartir la formació no
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subvencionada que ofereix la UAB, en tots els seus àmbits de coneixement, inclosa la formació universitària que
s’imparteix des de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Atès que el Consell de Govern de la UAB, mitjançant Acord núm. 19/205, de data 19 de març de 2015, i el
Consell Social mitjançant Acord núm. PLE 12/2015, de data 30 d’abril de 2015, van aprovar la sol·licitud
d’adscripció a la UAB de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) per a
l’organització, la gestió i impartició de la formació no subvencionada que ofereix la UAB, en tots els seus àmbits
de coneixement.
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Serveis de Turisme i Hosteleria
Campus SA, i, en data 29 de febrer de 2016 la Junta General de Serveis de Turisme i Hosteleria Campus SA va
acordar la dissolució i liquidació de la companyia, cessant en els seus càrrecs els membres del Consell
d'Administració, així com en el seus càrrecs el secretari i la vicesecretària no consellers (Document CE 105/072016).
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.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 58/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 en virtut del qual s’acorda el
següent:1) Aprovar la dissolució de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA, ratificant els
acords del patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de
Serveis de Turisme i Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016; 2)
Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i
de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.; 4) Comunicar els presents acords a la vicegerent
d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i a la societat Serveis de
Turisme i d’Hosteleria Campus SA.
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 de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA, ratificant els acords del
patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Serveis de
Turisme i Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu, i a la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA.
Acord 63/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 28 de juliol de 2011 es va constituir Wabbit Solutions SL amb l’objectiu de produir,
transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats relacionades amb les
tecnologies de la informació i la comunicació, com també els mitjans tècnics, materials o immaterials, que facin
possible a persones físiques i jurídiques, l’accés i l’explotació de sistemes, productes i xarxes basats en les
esmentades tecnologies.
Atès que la susdita companyia ha estat inactiva des de la seva constitució l’any 2011.
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Wabbit Solutions SL, i, en data 29
de febrer de 2016 la Junta General de Wabbit Solutions SL va acordar la dissolució i liquidació de la companyia,
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cessant en els seus càrrecs els membres del Consell d'Administració, així com en el seu càrrec la secretària no
consellera (dociment CE 106/07-2016).
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.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 59/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 en virtut del qual s’acorda el
següent:1) Aprovar la dissolució de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del patronat de la
Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit Solutions SL de 29
de febrer de 2016; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al
vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents
acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i a la
societat Wabbit Solutions SL.
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 de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del patronat de la Fundació
Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit Solutions SL de 29 de febrer
de 2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu, i a la societat Wabbit Solutions SL.
Acord 64/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2016.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la
Gerència (document CE 107/07-2016).
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de
l’exercici 2016 a 30 de juny de 2016.
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2)
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB,
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 65/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb la memòria econòmica, el balanç de
situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de
desembre de 2015 (document CE 108/07-2016).
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel
que fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació
del pressupost de la UAB.
Vist l’acord 50/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 14 de juliol de 2016 en virtut del qual s’acorda el
següent: 1) Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la
liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2015, que s’annexa;
2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar al
vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4) Comunicar els
presents acords a la vicegerent 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 al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost
de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2015, i donarse per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta
en el document CE 108/07-2016.
2)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent 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 66/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del
Consell Social.
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que
estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió
Econòmica.
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015 (Document CE 109/07-2016).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2015,d’acord amb el que consta en el
document CE 109/07-2016.
Acord 67/2016, de 20 de juliol, 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 14 de juliol elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb el Banco Santander per import de 3 milions d’euros (document CE 110/07-2016), 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 28
de juny 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, es presenta la següent
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 amb el Banco Santander d’import 3 milions d’euros.
Acord 68/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
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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 30 de juny de 2016 (document CE 111/07-2016).
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 de juny de 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 111/07-2016.
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 69/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 75/2015 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document
PLE 100/12-2015.
Vist l’acord PLE 15/2016, de 30 de març pres pel Ple del Consell Social en el qual s’acorda aprovar la
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’exercici 2016, per incorporar part del romanent 2015 del Consell Social d’import 39.500 euros per al projecte
Alumni, segons acord favorable de la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 17 de febrer
de 2016 a la sol·licitud presentada pel Consell Social.
Vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 4 de maig de 2016 resol favorablement
la sol·licitud d’incorporació de part del romanent 2015 del Consell Social en el seu pressupost de l’any 2016, per
import de 40.000 euros, per al finançament d’actuacions estratègiques incloses en el capítol IV de
Transferències Corrents.
Vist l’acord PLE 37/2016 de data 2 de juny pel qual s’acorda avocar al Ple del Consell Social fins el nomenament
de la nova presidència de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social, el coneixement, deliberació i acord
de propostes de col·laboració i participació en accions/projectes de l’àmbit de la Comissió Societat-Universitat.
Vist que en el marc de l’acord PLE 37/2016, està previst tractar en el Ple del Consell Social de 20 de juliol de
2016 la proposta de col·laboració del Consell Social en projectes de la Fundació Autònoma Solidària per un
import de 70.000 euros i que aquesta proposta suposa una modificació de crèdit de les partides de despesa.
Vista la disponibilitat del pressupost del Consell Social de l’any 2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social,
S'acorda :
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del
Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que
consta en el document CE 113/07-2016.
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Acord 70/2016, de 20 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès l’acord signat el 6 de juliol de 2016 en el marc de la Mesa d’Universitats i la Comissió Negociadora del
Conveni de PAS Laboral, sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat previstos a la Disposició
Addicional Catorzena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès el que disposa l’article 2 del Decret-llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, mitjançant el qual s’elimina la restricció d’acordar
dies de vacances addicionals per antiguitat que mantenia la llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives fins a la seva modificació.
Atès que l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que els
acords i els pactes adoptats en el si de les Meses de Negociació entre els representants de les administracions
públiques i la representació de les organitzacions sindicals per a la determinació de les condicions de treball han
de ser aprovats de manera expressa i formal pels òrgans de govern de l’administració.
Vistos els articles 74 i 90 apartat e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 157.1 dels Estatuts de la UAB.
Atès l’article 28.3.i del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, informar sobre els convenis
col·lectius del personal laboral de la Universitat, i informar-ne al Ple dels aspectes més rellevants de cada
conveni.
Vist l'acord 61/2016 pres pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2016 en virutd del qual s'acorda el següent:
1) Ratificar el contingut dels acords signats en el marc de la Mesa d’Universitats, la Comissió Negociadora de
PAS Laboral i la Submesa de PAS Funcionari en data 6 d juliol de 2016, sobre els dies de vacances addicionals
per antiguitat previstos a la Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que s’adjunten com annexos; 2)
Elevar al Consell Social, pel que fa al personal d’administració i serveis laboral, per tal que exerceixi les seves
competències; 3) Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent:
S'acorda :
1)
Emetre un informe favorable sobre la modificació del 6è Conveni Col·lectiu del Personal d’Administració i
Serveis de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 114/07-2016.
2)

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

Acord 48/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 10 de maig de 2016.
Acord 49/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
L’article 76.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la distribució de les diverses àrees, funcions i competències
entre els vicerectors ha de ser comunicada al Consell de Govern i donada a conèixer al conjunt de la comunitat
universitària.
Atès el canvi d’Equip de Govern i per tal de donar compliment a aquest requeriment es presenta al Consell de
Govern el document de distribució de funcions entre els membres de l’Equip de Govern. Així mateix s’haurà de
donar publicitat a l’esmentada distribució de funcions a través de la pàgina web de la UAB i al portal de
transparència.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per informats de la distribució de funcions entre els membres de l’Equip de Govern.
[Document]
SEGON.- Donar publicitat de la distribució de funcions entre els membres de l’Equip de Govern a través de la
pàgina web de la UAB i del portal de transparència.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Comunicació i de Promoció l’execució i el seguiment dels acords
anteriors.
Acord 50/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç de
situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de
desembre de 2015.
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la
memòria econòmica, el balanç de situació i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip
de Govern i que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell Social, a proposta del Consell de
Govern, l’aprovació del pressupost així com els compte anuals.
Vist el que disposen els articles 13 i 28 apartat 2, lletra e) del Reglament del Consell Social pel que fa a les
competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del
pressupost de la UAB.
Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 30 de juny de 2016 va informar
favorablement de la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del
pressupost de la UAB corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2015 i es va acordar elevarlo al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
Vist l'article 3, lletra w) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell
de Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Econòmica i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la
liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2015, que s’annexa.
[Document]
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 51/2016, de 14 de juliol, 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 23 de juliol de 2014 i 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 Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents:
-

Màster en Landscape Intervention and Heritage Management
Diploma de postgrau en Metodologia per a l’Anàlisi de les Desigualtats Socials

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

-

Diploma de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria la Malalt Fràgil, que passa a denominar-se
diploma de postgrau en Atenció Integral d’Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques
Complexes.
Diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la Seguretat Pública, que
passa a denominar-se diploma de postgrau en Protecció i Autoprotecció Integral del Professional de la
Seguretat Pública i Privada

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 Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer a cinquè.
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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 52/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta d’adaptació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB presentada per l’Equip de Govern.
Atès que la proposta conté les modificacions en la composició de les comissions delegades del Consell de
Govern en el sentit d’adaptar-la a la nova estructura de l’Equip de Govern.
Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell
de Govern.
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les
comissions 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.- Modificar la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix Consell de
Govern de 13 de juliol i 16 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de novembre de
2012, i de 14 de març de 2013, en els termes que s’inclouen en l’annex. [Document]
SEGON.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació a partir del dia següent de la seva aprovació per part
del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors.
QUART.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions del Consell de Govern, així
com a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Acord 53/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Vistes la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 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), per tal d’adaptar-lo a l’establert al
Reial decret 195/2016, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol de
doctor, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, amb relació al nombre de crèdits a reconèixer per a
accedir a una titulació de la mateixa branca de coneixement.
Vist el decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017, pel que fa a les
competències del Consell Social per a determinar els criteris d’aplicació de les exempcions de l’import de la
matrícula als estudiants amb matrícules d’honor obtingudes durant el període acadèmic a la UAB.
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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.
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 28 de juny de 2016 .
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, 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): article 84.
Annex VI. Aspectes econòmics de la normativa en matèria de
universitaris i doctorats: Punt 3.

matriculació per als graus, màsters

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 54/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Vista la petició interessada per la Directora General de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern núm. 39/2016, de 10 de maig, pel qual es va Autoritzar la cessió d’ús a
la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm. G-65012775, dels béns mobles
identificats al document núm. 1, 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

Valor net
comptable
31/12/2015

25.060,00 €

25.060,00 €

25.060,00 €

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

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

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.
Atès que al prendre l’anterior acord, es va produir un error material manifest, donat que el valor net comptable
dels béns mobles objecte de cessió d’ús és d’import 0 € i no de 107.720 €.
Atès que a l’elevar aquest acord al Consell Social, aquest òrgan va aprovar la cessió d’ús (Acord CE 46/2016, de
18 de maig) suspenent els efectes de l’acord fins que el Consell de Govern esmenés l’error material de l’import
net comptable dels béns mobles objectes de cessió d’ús.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Modificar l’acord Consell de Govern núm. 39/2016, de 10 de maig, en el sentit de substituir el quadre
següent:
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

Valor net
comptable
31/12/2015

25.060,00 €

25.060,00 €

25.060,00 €

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

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

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

Per aquest altre:
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

Valor net
comptable
31/12/2015

25.060,00 €

25.060,00 €

0€

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

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

0
0
0
0

€
€
€
€

Segon.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest
acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a la vicegerència d’economia i al Consell Social.
Acord 55/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la
comunitat universitària de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que
estableixi el consell de govern o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas,
han de garantir la representació dels estudiants.
En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar
designar com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la
mateixa Junta de Govern.
Per acord del Consell de Govern de data 17 d’octubre de 2012 es van designar representants en la Conferència
General del Consell Interuniversitari de Catalunya la secretària general i el vicerector de Política Acadèmica.
Atès el canvi d’Equip de Govern, correspon ara la designació d’aquests dos representants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Designar la secretària general, doctora Cristina Riba Trepat, i el vicerector de Programació Acadèmica
i de Qualitat, doctor Josep Ros Badosa com a representants del Consell de Govern en la Conferència General del
Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució dels que han causat baixa.
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SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya.
Acord 56/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Atès que en data 23 de desembre de 2011 la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Agència Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Fundació Parc de Recerca UAB i la Fundació Privada CETEMMSA
(actualment Fundació EURECAT) van constituir, mitjançant conveni, l’Asociación PEC4 amb l’objectiu de
promoure i contribuir a la competitivitat del sector de la electrònica impresa que inclou l’electrònica i
microelectrònica orgànica, flexible i de gran superfície o FOLAE per poder afrontar favorablement la I+D+i
lligada a aquestes tecnologies emergents tant a nivell d’I+D com industrial, en un marc de globalització
creixent, mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats i la millora de les condicions de l’entorn per al
sector.
Atès que la Junta Directiva de l’Associació, en sessió de 4 de maig de 2016, va acordar convocar assemblea
extraordinària per aprovar la dissolució i liquidació de l’Associació 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 Relacions Institucionals i de
Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la dissolució i liquidació de l’Asociación PEC4 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 vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 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 i a l’Asociación PEC4.
Acord 57/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Atès que en data 29 de desembre de 2010 la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas van constituir, mitjançant conveni, el Consorcio para el Diseño, la
Construcción, el Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma
Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC) l’objecte del qual era gestionar i promoure la col·laboració
científica, tècnica, econòmica i administrativa de les institucions integrants per gestionar el Centre de
Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG) i el disseny i construcció, l’equipament i l’explotació de
qualsevol nova construcció relacionada amb el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica – Plataforma
Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mouse Clínic).
Atès que el Consell Rector del Consorci, en sessió de 4 de maig de 2016, va acordar aprovar la dissolució i
liquidació del Consorci 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 Recerca i de Transferència,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y Explotación del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal
Metabólica (CBATEG-MOUSE CLINIC) en els termes del document annex, adoptat pel Consell Rector de
l’esmentat Consorci en data 4 de maig de 2016. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de vicerector de Recerca i de Transferència 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 i al Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y Explotación
del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-MOUSE
CLINIC).
Acord 58/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Atès que la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona té com a objecte, amb caràcter general, la
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en el foment i realització d’activitats docents, de
recerca i de prestació de tots serveis vinculats a l'activitat universitària.
Atès que l’entitat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA és l’entitat titular de l’Escola Universitària de
Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i, des dels seus inicis l’any 1997,
ha tingut com objectiu principal impartir formació universitària de qualitat a nivell de grau i postgrau en
turisme, direcció hotelera, oci i esdeveniments.
Atès que, en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació UAB va acordar la creació de l’Escola Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona-Formació, que té per finalitat organitzar, gestionar i impartir la formació no
subvencionada que ofereix la UAB, en tots els seus àmbits de coneixement, inclosa la formació universitària que
s’imparteix des de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Atès que el Consell de Govern de la UAB, mitjançant Acord núm 19/205, de data 19 de març de 2015, i el
Consell Social mitjançant Acord núm Ple 12/2015, de data 30 d’abril de 2015, van aprovar la sol·licitud
d’adscripció a la UAB de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) per a
l’organització, la gestió i impartició de la formació no subvencionada que ofereix la UAB, en tots els seus àmbits
de coneixement.
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Serveis de Turisme i Hosteleria
Campus SA, i, en data 29 de febrer de 2016 la Junta General de Serveis de Turisme i Hosteleria Campus SA va
acordar la dissolució i liquidació de la companyia, cessant en els seus càrrecs els membres del Consell
d'Administració, així com en el seus càrrecs el secretari i la vicesecretària no consellers.
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 d’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la dissolució de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA, ratificant els acords
del patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Serveis
de Turisme i Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
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TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus 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 a la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA.
Acord 59/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Atès que, en data 28 de juliol de 2011, es va constituir Wabbit Solutions SL amb l’objectiu de produir,
transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats relacionades amb les
tecnologies de la informació i la comunicació, com també els mitjans tècnics, materials o immaterials, que facin
possible a persones físiques i jurídiques, l’accés i l’explotació de sistemes, productes i xarxes basats en les
esmentades tecnologies.
Atès que la susdita companyia ha estat inactiva des de la seva constitució l’any 2011.
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Wabbit Solutions SL, i, en data 29
de febrer de 2016 la Junta General de Wabbit Solutions SL va acordar la dissolució i liquidació de la companyia,
cessant en els seus càrrecs els membres del Consell d'Administració, així com en el seu càrrec la secretària no
consellera.
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 d’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la dissolució de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del patronat de la
Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit Solutions SL de 29
de febrer de 2016.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus 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 a la societat Wabbit Solutions SL.
Acord 60/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus pel que fa a inversions docents i altres espais docents
especialitzats 2016.
Atès que el document presentat conté informació relativa a la dotació pressupostària prevista per a l’exercici de
2016, els criteris d’inversió i el procediment de distribució als centres.
Atès que en la sessió de la Comissió d’Economia i Organització de data 4 de maig de 2016 es va acordar
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, així com que s’acordaria la distribució del 50%
pendent en una propera sessió.
Atès que 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,
atorga la competència d’aprovació del pressupost destinat a inversions docents a la Comissió d’Economia i
Organització.
Atès que no està prevista la convocatòria de l’esmentada Comissió durant els propers mesos, la qual cosa
podria dificultar i, fins i tot, fer inviable la gestió del pressupost pendent de distribució durant el propi exercici
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2016 per a inversions docents tant per als responsables dels àmbits econòmics de la UAB com per als centres
destinataris .
Vist que l’article 14 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú preveu la possibilitat que els òrgans superiors puguin avocar per a ells
mateixos el coneixement d’un assumpte la resolució del qual li correspon ordinàriament o per delegació als
seus òrgans administratius dependents, quan
per circumstàncies de caràcter tècnic, econòmic, social,
jurídiques o territorials ho facin convenient.
Atesa la necessitat urgent que els centres disposin amb l’antelació suficient dels recursos econòmics pertinents
per gestionar les adquisicions dels materials destinats als laboratoris i altres espais docents especialitzats per
tal de programar de forma adequada els estudis de grau i de màster, i així poder complir amb les finalitats per
a les quals s’ha previst la dotació pressupostària.
Atès que el Consell de Govern segons estableix l’esmentat article 14 pot avocar per a si mateix la competència
que li correspon a la Comissió d’Economia i Organització pel que fa a l’aprovació de les inversions docents per a
l’exercici 2016.
Vist l'article 3, lletra w) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell
de Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del
Consell de Govern ha adoptat els següents

vicerector d’Economia i Campus,

el

ACORDS
PRIMER. Aprovar la distribució del 50% pendent de distribució del pressupost corresponent a l’exercici de 2016
pel que fa a les inversions docents als laboratoris i altres espais docents especialitzats, segons document que
s’annexa. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la Vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 61/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern
Vistos els acords signats el 6 de juliol de 2016 en el marc de la Mesa d’Universitats, la Comissió Negociadora
del Conveni de PAS Laboral i la Submesa de PAS Funcionari de les Universitats, sobre els dies de vacances
addicionals per antiguitat previstos a la Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès el que disposa l’article 2 del Decret-llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, mitjançant el qual s’elimina la restricció d’acordar
dies de vacances addicionals per antiguitat que mantenia la llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives fins a la seva modificació.
Atès que els acords presos per la Mesa d’Universitats preveuen la ratificació del seu contingut per part dels
òrgans de direcció unipersonals o de govern que tenen atribuïdes competències en aquest àmbit.
Atès que l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que els
acords i els pactes adoptats en el si de les Meses de Negociació entre els representants de les administracions
públiques i la representació de les organitzacions sindicals per a la determinació de les condicions de treball han
de ser aprovats de manera expressa i formal pels òrgans de govern de l’administració.
Vist l'article 3, lletra w) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell
de Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat
els següents
ACORDS:
PRIMERA. Ratificar el contingut dels acords signats en el marc de la Mesa d’Universitats, la Comissió
Negociadora de PAS Laboral i la Submesa de PAS Funcionari en data 6 d juliol de 2016, sobre els dies de
vacances addicionals per antiguitat previstos a la Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que
s’adjunten com annexos. [Document] [Document] [Document]
SEGONA. Elevar al Consell Social, pel que fa al personal d’administració i serveis laboral, per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCERA. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius.

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 003/2016, de 4 de juliol de 2016 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar les actes de les sessions dels dies 2 de març i 29 d'abril de 2016
Acord 004/2016, de 4 de juliol de 2016 , Comissió d'Investigació

ACORDS
PRIMER.- Elevar a la rectora la proposta d’iniciar un expedient informatiu a l’investigadora afectada i proposar
com a membres de l’òrgan instructor al doctor Joaquim Ariño, al doctor Josep Santaló i al doctor Pere
Puigdomènech.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 005/2016, de 4 de juliol de 2016 , Comissió d'Investigació

ACORDS
PRIMER.- Autoritzar el president a fer la convocatòria sota els paràmetres següents, facultant-lo per concretar
els aspectes que requereixi la convocatòria:
1r paràmetre: Tenir, els grups de recerca al qual s’adscriurà aquest investigador, projectes vigents
fins el 2017 i 2018, prioritzant aquells projectes que tinguin component de coordinador.
2n paràmetre: Prioritzar aquells grups de recerca que no hagin estat prioritzats a la primera
convocatòria, establint valors quantitatius de priorització.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 006/2016, de 4 de juliol de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Atesa la proximitat de la publicació de la propera convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de
recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2017 (FI-DGR).
Atès que les bases reguladores de la convocatòria estableixen que l’AGAUR ha de validar el procediment de
priorització de les institucions
Atès que la informació de l’AGAUR respecte de la propera convocatòria ha confirmat que no hi hauran canvis
importants en la mateixa, respecte de la de l’any anterior
Atesa la proposta de criteris presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de març de 2013 segons
els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la
Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de les beques FI-DGR per al 2017, establint un límit d’aplicació del
criteri correctiu per tal que l’aplicació del mateix no superés el 5% del seu expedient acadèmic.[Document]
S’estableix com a criteri de valoració que en aquells casos en que en un apartat un sol•licitant no compleix amb
el requisit objecte de valoració, això no serà causa d’exclusió del candidat sinó que se le puntuarà amb 0 el
criteri valorat.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 007/2016, de 4 de juliol de 2016 , Comissió d'Investigació
Vistes les Bases Generales del programa “Becas Iberioamérica. Santander Investigación. Santander
Universidades”. Convocatòria 2016-2017 – ESPANYA
Vist l’apartat III) de l’esmentada convocatòria que estableix la responsabilitat de cada universitat en la selecció
dels beneficiaris de les beques i la seva gestió.
Vista l’assignació de beques dins el programa Santander-UAB que estableix el nombre de cinc beques
assignades a la UAB dins el programa general.
Atès que el termini de presentació de sol•licituds establert a la convocatòria en el seu apartat IV, és fins el 30
de juny de 2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de recerca i transferència, la
Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
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PRIMER.- Aprovar la convocatòria interna i els criteris de selecció.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència, l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius
Acord 008/2016, de 4 de juliol de 2016, Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de recerca i de transferència
Atesa la convocatòria publicada amb per la Fundación Biodiversidad per a la concessió d’ajuts en règim de
concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat
marina i litoral 2016, que estableix que només s’admetrà una proposta per entitat sol•licitant.
Vistos els resums dels projectes presentats pels 3 candidats sol•licitants
Vistos els criteris que estableixen les bases de la convocatòria a l’apartat 7 de valoració de les propostes
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de recerca i de transferència, la
Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Autoritzar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics perquè designi un expert en
biodiversitat el qual requerirà ampliació d’informació que consideri adient i valori les tres candidatures i prioritzi
una de les tres candidatures.
SEGON.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 009/2016, de 4 de juliol de 2016 , Comissió d'Investigació

ACORDS
PRIMER.- Aprovar com a model de gestió de les notificacions realitzades en els expedients administratius
d’ajuts de Ministeris de l’Administració de l’Estat en projectes de recerca que des de l’Àrea de Gestió de la
Recerca es pugui tenir accés al contingut de les carpetes virtuals dels investigadors responsables dels
expedients d’ajuts.
SEGON.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
QUART.- Comunicar aquests acords als Departament i Instituts.
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I.4.2. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 028/2016, de 15 de juliol de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Aprovar les actes de les sessions dels dies 5 de maig i 30 de juny de 2016.
Acord 029/2016, de 15 de juliol de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les propostes dels departaments per a nomenaments del professorat emèrit proposades al vicerectorat
de Personal Acadèmic.
Vistos l'article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'Universitats i l'article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que
disposen que les universitats, d'acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d'octubre pel qual s'aproven els Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes
de selecció del professorat emèrit.
Vist l'article 12 del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic trametrà l'expedient a la Comissió de Personal Acadèmic, la
qual, després de sol•licitar els informes que consideri oportuns, decidirà sobre l'aprovació de la proposta de
nomenament per delegació del Consell de Govern.
Vist l'article 18.2 d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon
aprovar, per delegació del Consell de Govern, els nomenaments de professors i professores emèrits.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el nomenament de professorat emèrits. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 030/2016, de 15 de juliol 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.
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Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 5 de maig de 2016 per la qual s’aprova la
convocatòria i el calendari per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació i Investigador
Postdoctoral per al curs 2016-2017 i atès que és necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les places a convocar, els perfils, els membres de les comissions avaluadores i el calendari de
l’annex de la convocatòria per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació i Investigador
Postdoctoral per al curs 2016-2017. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquest acord,
Acord 031/2016, de 15 de juliol de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que preveu que el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a
proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, que estableix les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i que correspon a l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió
del personal docent i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de
docència i de gestió d’acord amb el procediment que aprovi.
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 en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució d’avaluació dels complements autonòmics per mèrits de gestió del
professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2015. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords, així com la seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la
seva certificació.
Acord 032/2016, de 15 de juliol 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, els expedients podran consultar-se 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 del vicerector de Programació Acadèmica i
Qualitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Resoldre els recursos, reclamacions e incidències, si s’escau. [Document]
SEGON.- Aprovar la resolució de la convocatòria 2016 de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del
professorat de la UAB, de conformitat amb l’annex adjunt i elevar-la a l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, per a la seva certificació. [Document]
TERCER.- Donar-se per assabentats de la translació de les valoracions dels indicadors al que determina el
“Model d’informe d’avaluació i proposta per a l’assignatura de complements addicionals per mèrits de docència
d’AQU” . [Document]
QUART.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

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

Resolució de 7 juliol de 2016 d’autorització de signatura de determinades matèries de competència de la
rectora en altres òrgans o responsables d’unitats administratives de la Universitat Autònoma de Barcelona
[Document]
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III. Convenis institucionals
III.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Conveni marc, de 21 d’abril de 2016, entre la UAB i l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural - Centre de
Restauració de Bens Mobles de Catalunya.
Convenio de 2 de mayo de 2016 entre la UAB y la Universidad Maria Auxiliadora del Perú, para establecer un
marco de cooperación interinstitucional.
Convenio de 3 de mayo de 2016, entre la UAB y Air Cat Fly SL para la colaboración en el ámbito de los
sistemas aeronáuticos.
Memorandum of understanding of 27th May 2016 between the UAB and The University of the Philippines.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

5a Addenda, de 7 de gener de 2015, al conveni entre la UAB, la UB i la UPC relatiu al Màster Universitari en
Història de la Ciència, Ciència, Història i Societat, amb efectes pel curs 2011-12.
Primera addenda, de 30 de novembre de 2015, a l'encàrrec de gestió de la UAB a la FHCV de data 1 de
desembre de 2014.
Adenda, de 21 de enero de 2016, por la que se modifica la donación a la UAB del fondo bibliográfico y
documental realizado por el Sr. Rico Manrique a título de comodato (Fons Rico).
Novación, de 19 de febrero de 2016, del convenio para la realización del Máster del Mediterráneo Antiguo.
Addenda, de 29 de febrer de 2016, al conveni de col·laboració docent, de 18 de maig de 2015, entre la UAB
i el CRM pels cursos acadèmics 2015/2016 i 2016/2017 (Roberto de la Cruz Moreno).
Conveni d’1 de març de 2016 entre la UAB i la UPC per a la realització del Setè Concurs Planter de Sondeigs
i Experiments.
Resolució de 14 de març de 2016. The Lift Producciones Internacionales - Autorització d'ús d'espais del
Campus per a rodatge publicitari.
Convenio de 14 de abril de 2016 entre la UAB, el Instituto de Neurociencias de la UAB y el Instituto de
Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC en aspectos académicos, de investigación y de divulgación del
uso de la inteligencia artificial aplicado en las neurociencias.
2a Addenda, de 27 d’abril de 2016, al conveni entre la UAB i la Fundació Salut i Envelliment per a la
realització del Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària.
Annex 3, de 27 d’abril de 2016, al conveni entre la UPF, l’IBEI, la UAB i la UB per a la realització del Màster
Universitari en Relacions Internacionals, amb efectes 2015-16 i 2016-17.
Annex 2, de 27 d’abril de 2016, al conveni entre la UPF, l’IBEI, la UAB i la UB per a la realització del Màster
Universitari en Seguretat Internacional, amb efectes 2015-16 i 2016-17.
Adenda de 10 de mayo de 2016 a la encomienda de gestión entre la UAB y SIGMA para el desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones para la gestión universitaria.
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Agreement of 1st of June of 2016 between the UAB and the University of Wisconsin regarding the leave of
absence of professor Elisa Heymann.
Conveni de 2 de juny de 2016 entre la UAB i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives, de col·laboració.
Conveni de 5 de juny de 2016 entre la UAB i Tres Torres per què els alumnes de la Facultat de Medicina de
la UAB facin pràctiques a la institució Tres Torres.
Conveni de de 7 de juny de 2016, de col·laboració docent, entre la UAB i Reference Laboratory pel curs
acadèmic 2015-2016 (C. Garrido).
Addenda de 8 de juny de 2016 al conveni entre la UAB, la UPF i l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan
de Déu per a la docència del MI en Recerca i Innovació en Cures Infermeres.
Conveni de 23 de juny de 2016 entre la UAB i l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de
formació permanent del professorat no universitari de Formació Professional per a l'any 2016.
Convenio de 12 de julio de 2016 entre la UAB y la Fundación Carolina de cooperación educativa - Años 2016
y sucesivos, para la formación de profesores iberoamericanos en estudios de Doctorado.
Conveni de 15 de juliol de 2016 entre la UAB, la FUAB i Johan Cruyff Academics International SL per a la
realització del Màster en Gestió Esportiva.
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IV. Estructures bàsiques i participació en altres centres
IV.1. Centres de recerca participats
[tornar a l’índex]

Dissolució i liquidació del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y Explotación
del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica – Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEGMOUSE CLINIC) segons l’acord 57/2017, de 14 de juliol, del Consell de Govern

V. Nomenaments i cessaments
V.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

V.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Valdés Gázquez
delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat.

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

V.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Antoni Castello Tarrida
secretari de la Facultat i vicedegà d’Estudiants, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, d’11 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Luca Gambetti coordinador
d’Estudis del Màster en Anàlisi Econòmica (MEA), de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, d’11 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Cabeza Gutés
coordinadora d’Estudis del Grau en Economia, de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Ana Isabel Fernández Viso
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Rafael Grasa Hernández
coordinador del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Gemma García Alonso
vicedegana d’Estudiants de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Ismael Blanco Fillola
coordinador del Màster en Gestió Pública, de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Teresa Sordé Martí
vicedegana de Pràctiques i Professionalització, de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Victòria Nogués Bara
secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat.
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Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Mercè Mitjavila García
vicedegana de Pràctiques i Relacions Institucionals, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Tatiana Rovira Faixa
vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Margarita Martí Nicolovius
degana de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Eva Penelo Werner
coordinadora d’Estudis del Grau en Psicologia, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Jesús Espuny Tomàs
directora de Dones i Drets i Acció Institucional, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Margarita Bonet Esteva
coordinadora del Grup de Debat i Argumentació, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Joel Feliu Samuel Lajeunese
coordinador del Treball de Fi de Grau en Psicologia, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Joan Lluís Pérez Francesch
coordinador del Concurs Oratòria i Relacions amb la Secundària, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Susana Pallarés Parejo
coordinadora del Màster en Gestió dels Recursos en les Organitzacions, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor José Antonio Fernández
Amor secretari, responsable de Qualitat i coordinador Alumni, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Joaquín Timoteo Limonero
García vicedegà d’Estudis de Postgrau i Professionalització, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Carles Górriz López
vicedegà d’Estudiants, Mobilitat i Internacionalització, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Josep Cid Moliné
coordinador d’Estudis de Criminologia, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor José Antonio Fernández
Amor coordinador de Treballs de Fi de Grau, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Jaume Munich Gasa
coordinador del Concurs Jessup Internacional, de la Facultat de Dret.

V.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual el senyor Joan Lluís Pérez Francesch cessa com a
vicedegà de Comunicació i de Promoció, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual el senyor Xavier Cecchini Rosell cessa com a
coordinador de Biblioteca i d’Infraestructures, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual la senyora M. Carmen Navarro Villanueva cessa
com a coordinadora de Pràctiques Externes de Dret i d’ADE i Dret, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 6 de juliol de 2016, per la qual la senyora Sara Moreno Colom cessa com a
vicedegana de Relacions Institucionals, de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, d’11 de juliol de 2016, per la qual la senyora Susanna Esteban Tavera cessa com
a coordinadora d’Estudis del Màster IDEA, de la Facultat d’Economia i Empresa.
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Resolució de la rectora, d’11 de juliol de 2016, per la qual el senyor Michael Creel cessa com a coordinador
d’Estudis del Grau en Economia, de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2016, per la qual la senyora M. Jesús Espuny Tomàs cessa com
a vicedegana i coordinadora d’Estudis de Relacions Laborals i doble Grau de Relacions Laborals i Dret, de la
Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2016, per la qual el senyor Rafael Arenas García cessa com a
coordinador d’Estudis del Grau en Dret, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2016, per la qual el senyor Rafael Arenas García cessa com a
vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Relacions Institucionals, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual la senyora Laura Feliu Martínez cessa com a
coordinadora del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual la senyora Catalina Gaya Morla cessa com a
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual la senyora Verònica Ahufinger Breto cessa com
a vicedegana d’Estudiants de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora de 21 de juliol de 2016, per la qual la senyora Teresa Gea Leiva cessa com a
coordinadora de Promoció de les Titulacions de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2016, per la qual la senyora Teresa Sordé Martí cessa com a
coordinadora de Pràctiques de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual la senyora Margarita Martí Nicolovius cessa
com a vicedegana d’Afers Acadèmics, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual la senyora Maria Álvarez Moleiro cessa com a
coordinadora d’Estudis del Grau en Psicologia, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual la senyora Mercè Mitjavila García cessa com a
vicedegana de Pràctiques i Professionalització, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual el senyor Xavier Gabarrell Durany cessa com a
secretari acadèmic de l’Escola de Doctorat.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual el senyor Josep Maria Lossilla Vidal cessa com
a vicedegà d’Estudis de Postgrau, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual la senyora Teresa Gutiérrez Rosado cessa com
a degana de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual la senyora Eva Penelo Werner cessa com a
coordinadora del Treball de Final de Grau de Psicologia, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual la senyora Maite Carrasson López de Letona
cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster d’Aqüicultura i coordinadora dels Estudis de Doctorat en
Aqüicultura, de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Clara Selva Olid
coordinadora de Pràctiques de Grau, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual la senyora María Carmen Martínez González
cessa com a coordinadora del Màster en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions, de la Facultat de
Psicologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual la senyora Maria Álvarez Moleiro cessa com a
coordinadora de Qualitat de la Docència, de la Facultat de Psicologia.
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Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual el senyor Joaquín Timoteo Limonero García
cessa com a coordinador del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut, de la Facultat
de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual la senyora María del Carmen Martínez
González cessa com a directora de Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SIPEP), de la Facultat de
Psicologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual la senyora Marisela Montenegro Martínez cessa
com a coordinadora d’Estudis del Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual el senyor Juan Muñoz Justicia cessa com a
coordinador d’Espai de Suport i Innovació Docent (ESID), de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual el senyor Yago Ramis Laloux cessa com a
subcoordinador de Qualitat, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual el senyor José Antonio Fernández Amor cessa
com a secretari i coordinador Alumni, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual el senyor Josep Maria de Dios Marcer cessa
com a coordinador del Màster en Integració Europea, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual la senyora Olga Paz Torres cessa com a
sotscoordinadora d’Estudis de Relacions Laborals, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual el senyor Albert Pastor Martínez cessa com a
coordinador del Màster en Drets Sociolaborals, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual el senyor Jaume Munich Gasa cessa com a
coordinador del Concurs Jessup Internacional, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual el senyor José Antonio Fernández Amor cessa
com a responsable de Treballs de fi de Grau, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual el senyor Carles Górriz López cessa com a
vicedegà d’Estudiants, Mobilitat i Relacions Internacionals, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual el senyor Josep Cid Moliné cessa com a
vicedegà i coordinador d’Estudis de Criminologia, de la Facultat de Dret.

V.3. Departaments
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Ramon Piqué Huerta
coordinador de Professorat del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
Resolució de la rectora, de 6 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor José Miguel Lizcano de Vega
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Medicina, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució de la rectora, de 6 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Aurora Ruiz-Herrera Moreno
coordinadora de la Unitat de Citologia-Histologia, del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d’Immunologia.
Resolució de la rectora, de 8 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Martí Marín Corbera secretari
del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució de la rectora, de 14 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Natividad Ramajo
Hernández secretària del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
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Resolució de la rectora, de 14 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Natividad Ramajo
Hernández vicedirectora de Professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Joan Carles Bayón Rueda
coordinador de la Unitat de Química Inorgànica, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Mª del Mar Baeza Labat
coordinadora de la Unitat de Química Analítica, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Xavier Solans Monfort
coordinador de la Unitat de Química Física, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Marquet Cortés
coordinador de la Unitat de Química Orgànica, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Enric Roca Casas director
del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Francesc Gòdia Casablancas
coordinador de Biotecnologia Avançada, del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució de la rectora de 21 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Benaiges
Massa coordinadora de Toulousse, del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Francesc Padrós Bover
coordinador del Doctorat en Aqüicultura, del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juliol de 2016, per la qual el senyor Aurelio Díaz Fernández cessa com a
director del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Guillermo Navarro Arribas
coordinador de Tercer Cicle, del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.

V.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual el senyor Antoni Castelló Tarrida cessa com a
coordinador de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva
i de l’Educació.
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual la senyora Maria Valdés Gázquez cessa com a
secretària del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2016, per la qual el senyor Ramon Piqué Huerta cessa com a
secretari del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
Resolució de la rectora, de 6 de juliol de 2016, per la qual el senyor José Pablo Hervás Sánchez cessa com
a coordinador de la Unitat de Citologia-Histologia, del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d’Immunologia.
Resolució de la rectora, de 8 de juliol de 2016, per la qual la senyora Maria Antònia Martí Escayol cessa
com a secretària del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució de la rectora, de 14 de juliol de 2016, per la qual la senyora Natividad Ramajo Hernández cessa
com a secretària i vicedirectora de Professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Orgànica, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual la senyora Isabel Pividori Gurgo cessa com a
coordinadora de la Unitat de Química Analítica, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual el senyor Gonzalo Guirado López cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Física, del Departament de Química.
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Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual el senyor Roger Bofill Arasa cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Inorgànica, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual la senyora Roser Pleixats Rovira cessa com a
coordinadora del Doctorat en Ciència dels Materials, del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual el senyor Enric Roca Casas cessa com a
secretari del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho
cessa com a coordinador de Laboratori d’Enginyeria Ambiental i Pràctiques en planta pilot a l’Agiep (Toulousse),
del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual la senyora Josefina Sala Roca cessa com a
directora del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual el senyor Jordi Joan Cairó Badillo cessa com a
coordinador del Doctorat de Biotecnologia Avançada, del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual el senyor Jordi Herrera Joancomartí cessa com
a coordinador de Tercer Cicle, del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

V.4. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

V.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual designa el senyor Francisco Javier Lafuente
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, com el seu substitut estable al Patronat del Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

V.5. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
[tornar a l’índex]

V.5.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual nomena les tres persones representants de la
Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern del Centre d’Estudis Demogràfics, segons s’indica tot
seguit:




Margarita Arboix Arzo: en substitució del senyor Ferran Sancho i Pifarré
Francisco Javier Lafuente Sancho: vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, en substitució
de la senyora Pilar Dellunde i Clavé.
Antoni Francesc Tulla i Pujol: catedràtic del Departament de Geografia.

V.6. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

V.6.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Hernández Sánchez
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Serveis TIC, del Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques, Documentació i
Informació, del Consorci de Serveis universitaris de Catalunya (CSUC).
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Resolució de la rectora, de 18 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Armando Sanchez Bonastre
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció i vocal a la Comissió Executiva de
l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC).
Resolució de la rectora, de 18 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente
Sancho representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció de l’Institut Català de
Ciències Cardiovasculars (ICCC).
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2016, per la qual designa el senyor Carles Gispert Pellicer
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona (FUAB).
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Carles Gispert Pellicer
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Salut i Envelliment, en
substitució de la senyora Montserrat Farell Ferrer.
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Armando Sanchez Bonastre
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Salut i Envelliment, en
substitució del senyor Juan Jesús Donaire Benito.
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Armando Sanchez Bonastre
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al patronat del Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona.
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona
al Patronat de la Fundación Avedis Donabedian para ala mejora de la calidad assistencial.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2016, per la qual designa el senyor Josep Ros Badosa, vicerector
de Programació Acadèmica i de Qualitat, com el seu substitut, de forma estable, en el Patronat de l’Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Carles Gispert Pellicer,
vicerector d’Economia i de Campus, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Hospital Cínic Veterinari (FHCV).
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual nomena la senyora Sara Moreno Colom,
vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, i els senyors Carlos Eliseo Sánchez Lancis, vicerector de Relacions
Institucionals i de Cultura, i Josep Ros Badosa, vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, vocals de la
Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Alumni i Amics de la UAB.
Resolució de la rectora, de 29 de juliol de 2016, per la qual delega en el senyor Carlos Eliseo Sánchez
Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, la representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona en el Consell de Govern de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

V.6.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2016, per la qual el senyor Francesc Xavier Ribes Guardia cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Serveis TIC, del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
Resolució de la rectora, de 18 de juliol de 2016, per la qual el senyor Lluís Tort Bardolet cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC).
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2016, per la qual el senyor Manel Sabés Xamaní cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona (FUAB).
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2016, per la qual el senyor Lluís Tort Bardolet cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona.
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Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2016, per la qual el senyor Lluís Tort Bardolet cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Avedis Donabedian para la
mejora de la calidad asistencial.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessi com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Hospital Clínic Veterinària
(FHCV).
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni i Amics de la UAB.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual el senyor Manel Sabés Xamaní cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni i Amics de la UAB.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2016, per la qual la senyora Núria Garcia Muñoz cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni i Amics de la UAB.
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VI. Convocatòries i resolucions de places
VI.1. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de juliol de 2016, per la qual
s’anuncia la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça de gestor/a departamental amb
destinació al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29
de juliol de 2016, per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament un/a gestor/a amb
destinació a la Vicegerència de Recerca, amb la finalitat d’organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment
dels projectes de recerca del seu àmbit de responsabilitat.

VI.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora,
d’1 de juliol de 2016, per la qual es resol el procés selectiu per a nomenar interinament dos/dues gestors/res
de projectes de recerca amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, i s’adjudica la plaça de
gestor/a de projectes de recerca al senyor Pedro Manuel González Hernández i la plaça de gestor/a de projectes
de recerca europeus a la senyora Laura Jiménez Fernández.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora,
d’1 de juliol de 2016, per la qual s’adscriu al senyor Manuel García Gómez al Servei de Seguretat i Vigilància.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de juliol de 2016, per la qual
es resol l’anunci, publicat el passat 6 de juny de 2016, per a la provisió extraordinària, mitjançant comissió de
serveis, de la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació al Departament de Publicitat, Relacions
Públiques i Comunicació Audiovisual i s’adjudica a la senyora M. del Mar Jorba Escribano.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
4 de juliol de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora m. Carmen Nogales
Malagón, les funcions de gestora d’institut amb destinació a l’Institut de Ciències i Tecnologia Ambientals
(ICTA), de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, per delegació de la rectora, de 5
de juliol de 2016, per la qual es declara deserta la plaça de director/a tècnic/a amb destinació al Servei de
Microscòpia de l’Administració de centre de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de juliol de 2016, per la qual
es resol l’anunci, publicat el passat 20 de juny de 2016, per a la provisió extraordinària, mitjançant comissió de
serveis, de la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Química i s’adjudica a la
senyora Francisca Padilla Torres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
18 de juliol de 2016, per la qual es resol el concurs públic per a la contractació temporal de dos/dues
tècnics/ques especialistes amb destinació a la Unitat de Dinamització Comunitària de l’Administració del
Rectorat, segons s’indica:
· Tècnic/a especialista d’activitats: Carla Estevan Esteban
· Tècnic/a especialista d’equipaments: Xavier Alejandre Casanova
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19
de juliol de 2016, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases
de les proves selectives d’accés a l’escala tècnica en el torn de promoció interna, segons s’indica (DOGC núm.
7174, d’1 d’agost de 2016):
Ginés Mateo, Pilar

.

Universitat Autònoma de Barcelona

Mourelle Vázquez, Josep

- 55 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 142

juliol - agost / 2016

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de juliol de 2016, per la
qual es resol l’anunci, publicat el passat 20 de juny de 2016, per a la provisió extraordinària, mitjançant
comissió de serveis, de la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió acadèmica de la Facultat de
Filosofia i Lletres i s’adjudica al senyor Francisco José Cuevas Ruiz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
29 de juliol de 2016, per la qual es resol l’anunci, publicat el passat 11 de juliol de 2016, per a la provisió
extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça de gestor/a departamental amb destinació al
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia i s’adjudica a la Sra. Trinidad Moraira Reina.
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