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

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

Acord 12/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Acta de la sessió plenària del dia 10 d'abril de 2018
S'acorda:
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 10 d'abril de 2018.
Acord 13/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 78/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 30 de novembre de 2017, en virtut del qual
s’acorda: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”, d’acord amb el
que consta en el document 1; 2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de
la UAB per 2018, d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar al vicerector
d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord.
Vist l’acord 30/2018 pres pel Consell de Govern de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda aprovar el
projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018.
Vist l’acord CE 34/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de maig de 2018, en virtut del
qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el
document 1; 2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB 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 el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta
en el document 1.
2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
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Acord 14/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Col·laboració del Consell Social en activitats en el marc del 50è aniversari de la UAB
Exposició de motius
Atès l’interès del Consell Social de la UAB de participar en les activitats que es duen a terme en el marc de
celebració del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la visualització de la Universitat i el
seu paper en l’àmbit de la Responsabilitat Social Universitària.
Atesa la previsió de comptar, a tals efectes, amb la col·laboració del senyor Ramin Jahanblegoo en diferents espais
de trobada i debat per tractar sobre la pau a nivell nacional i internacional.
Vist el perfil del senyor Ramin Jahanblegoo en el camp de la pau (document 1) i atès l’interès de comptar amb una
figura de renom internacional en aquest camp.
Vista la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a col·laborar en l’actuació esmentada en l’any 2018.
Vist que la proposta es presenta d’acord amb el vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, responsable
polític de les actuacions a dur a terme per la UAB en el marc del seu 50è aniversari, i d’acord amb la directora de
l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, des de l’àmbit de la qual s’acolliran alguns dels actes a dur a terme
en el marc de la iniciativa que es proposa, i que tant des del vicerectorat esmentat com des de l’Escola de
Postgrau es faran aportacions de recursos al projecte.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
Aprovar que el Consell Social de la UAB col·labori, en el marc de les activitats a dur a terme durant la celebració
del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la realització d’actes sobre la pau mitjançant una
aportació, en l’any 2018, de 2.000 euros al vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, a compte de les
despeses d’honoraris, desplaçament i allotjament del senyor Ramin Jahanblegoo.
Acord 15/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Candidat a rebre el Premi Universitat-Empresa que atorga el Consell Social de la UAB
Exposició de motius
Vist que el Consell Social de la UAB venia atorgant el Premi Universitat-Empresa des de l’any 2015, dins del marc
de la Festa anual de l’Associació d’Amics.
Vist que els premis del Consell Social, coincidint el 2018 amb la celebració del 50è aniversari de la UAB, es lliuren
en el marc d’un acte propi d’aquest òrgan col·legiat, i que es manté el mateix format en els anys següents, d’acord
amb l’informat al Ple del Consell Social pel president del Consell Social.
Atesa la voluntat d’atorgar el premi a una entitat o persona de reconeguda trajectòria amb l’objectiu de fomentar
la seva aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat en l’àmbit de l’empresa,
la transferència, la comunicació, etc.
Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Empresa han estat les següents: Josep Lluís Bonet
(2015); Juan Soto (2016); Montserrat Fontané, xef del Restaurant Can Roca, Anna Payet, professora de l’Escola
de Turisme i Hosteleria de Girona i responsable de l’oferta gastronòmica del Festival de Cap Roig, Encarna Tirado,
directora de l’espai de banquets i càterings de la Masia Mass Marroch, i Alejandra Rivas, responsable de
Rocambolesc (2017).
Vista la proposta del president del Consell Social, d’acord amb la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa i
prèvia consulta al membres del Consell Social, es proposa el Banco Santander com a entitat candidata al premi,
per la seva llarga trajectòria i fort compromís, en el marc de la seva responsabilitat social, amb l’impuls de
l’educació superior, tant a nivell estatal com internacional. Concretament, en el cas de la UAB, per la seva
col·laboració, des de l’any 1999, en el desenvolupament de diferents programes acadèmics dirigits a facilitar la
realització d'estudis universitaris; fomentar la incorporació de talent a la investigació i la retenció d’investigadors
joves d’excel·lència; facilitar la creació d'empreses basades en el coneixement per promoure l'emprenedoria de
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base universitària; impulsar el desenvolupament, i la gestió de programes per fomentar la iniciativa emprenedora
universitària; i fomentar l’apropament de la universitat a alumnes de batxillerat amb el programa Ítaca.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
Aprovar el Banco de Santander com a entitat a ser guardonada amb el Premi Universitat-Empresa de l’any 2018
que concedeix el Consell Social de la UAB, per la seva llarga trajectòria i fort compromís, en el marc de la seva
responsabilitat social, amb l’impuls de l’educació superior, tant a nivell estatal com internacional. Concretament,
en el cas de la UAB, per la seva col·laboració, des de l’any 1999, en el desenvolupament de diferents programes
acadèmics dirigits a facilitar la realització d'estudis universitaris; fomentar la incorporació de talent a la
investigació i la retenció d’investigadors joves d’excel·lència; facilitar la creació d'empreses basades en el
coneixement per promoure l'emprenedoria de base universitària; impulsar el desenvolupament, i la gestió de
programes per fomentar la iniciativa emprenedora universitària; i fomentar l’apropament de la universitat a
alumnes de batxillerat amb el programa Ítaca.
Acord 16/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Candidat a rebre el Premi Universitat-Societat que atorga el Consell Social de la UAB
Exposició de motius
Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Societat des de l’any 2003, dins del marc de la
Festa de l’Associació d’Amics de la UAB.
Vist que els premis del Consell Social, coincidint el 2018 amb la celebració del 50è aniversari de la UAB, es lliuren
en el marc d’un acte propi d’aquest òrgan col·legiat, i que es manté el mateix format en els anys següents, d’acord
amb l’informat al Ple del Consell Social pel president del Consell Social.
Atesa la voluntat d’atorgar el premi a una entitat o persona per la seva reconeguda seva trajectòria social i
aportació a la societat amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies
d’interès amb la Universitat.
Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Societat en el període 2003-2016 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; Josep Maria Cuní
(2016); i Bonaventura Clotet Sala (2017).
Vista la proposta del president del Consell Social, d’acord amb la presidenta de la Comissió Societat-Universitat i
prèvia consulta al membres del Consell Social, es proposa la Fundació Barça com a entitat candidata al premi, pel
seu compromís i paper rellevant, mitjançant els valors de l’esport, al servei del desenvolupament social; per la
seva voluntat de fer un món més humà mitjançant l’accés a l’educació i el seu reforç com a pilar fonamental en el
desenvolupament dels infants; per la contribució a la inclusió social d’infants en risc d’exclusió, la innovació social
per donar resposta a problemàtiques socials, i la resolució de conflictes i el foment de l’entesa entre persones.
Tots ells valors que també impulsa, per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
Aprovar la Fundació Barça com a entitat candidata a ser guardonada amb el Premi Societat-Universitat de l’any
2018 que concedeix el Consell Social de la UAB, pel seu compromís i paper rellevant, mitjançant els valors de
l’esport, al servei del desenvolupament social; per la seva voluntat de fer un món més humà mitjançant l’accés a
l’educació i el seu reforç com a pilar fonamental en el desenvolupament dels infants; per la contribució a la inclusió
social d’infants en risc d’exclusió, la innovació social per donar resposta a problemàtiques socials, i la resolució de
conflictes i el foment de l’entesa entre persones. Tots ells valors que també impulsa, per la seva banda, la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 17/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2017.
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Exposició de motius
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2017 (document 1).
Vist l’acord CE 33/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 10 de maig, el qual estableix:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2017. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de tancament
del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2018.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
El ple del Consell Social es dóna per assabentat de la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2017.
Acord 18/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018.
Exposició de motius
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord PLE 98/2017 pres pel Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2017, en virtut del qual s’aprova: 1)
Aprovar donar continuïtat en l’any 2018 a les actuacions següents: a) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (15a
edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; b) Destinar 15.000
euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; c) Destinar 8.000 euros al
programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; 2)Aprovar destinar, en
l’any 2018, 8.980 euros pel finançament de la representació de la UAB en les competicions esportives
internacionals de la Xarxa YERUN, YOUNG EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES NETWORK, 3) Aprovar destinar,
en l’any 2018, 6.000 euros, en el marc del projecte “d’Estudi d’Impacte del Programa Argó: l’Orientació per
l’Ocupabilitat”, 4) Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest acord i el punt tercer d’aquest acord al
vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat; 5) Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest
acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat; 6)Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector de
Relacions Institucionals i de Cultura, 7) Supeditar aquest acord a la disponibilitat pressupostària del Consell Social
per a l’any 2018 i informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2018.
Vist l’acord PLE 99/2017 pres pel Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2017, en virtut del qual s’aprova:
1) Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2018, amb una aportació de 4.235 euros; 2)
Aprovar col·laborar en la difusió i acte institucional de l’acte de clausura de la convocatòria Smart Money 2017,
amb una aportació de 2.200 euros; 3) Aprovar col·laborar amb la UAB en l’impuls del projecte Hub B-30. amb una
aportació de 19.400 euros; 4) Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als
efectes que siguin oportuns; 5) Supeditar aquest acord a la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a
l’any 2018 i informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2018.
Vista la proposta d’acord PLE 14/2018 del Ple del Consell Social de 23 de maig, per col·laborar, amb una aportació
de 2.000 euros, en activitats sobre la pau en el marc del 50è aniversari de la UAB.
Vist l’acord CE 35/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de maig de 2018, en virtut del
qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social es presenta, per
a l’acord del Plenari, la següent.
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S'acorda:
Aprovar la proposta de pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici
2018, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 19/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018.
Exposició de motius
Vist l’acord PLE 90/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el XX de desembre, en virtut del qual s’aprova el
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018”,
d’acord amb el que consta en el document 1.
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 que està previst
aprovar per a l’exercici 2018 en la sessió plenària de 23 de maig de 2018.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018 presentat per la
Gerència (document 1).
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 49/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 10 de maig de 2018, en virtut
del qual s’acorda: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost
de la UAB a 31 de març de 2018; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del
pressupost 2018 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 31 de març
de 2018.
Acord 20/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Acord de llicència de K-H entre la UAB i Devicare.
Exposició de motius
Atès que el 16 d’abril de 2015 la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i DEVICARE, S.L. (Devicare)
van formalitzar un contracte de col·laboració en virtut del qual les parts van desenvolupar uns resultats els quals
van derivar en una tecnologia i coneixements científics susceptible de protecció sota patent (sol·licitud 17382247.9
‘Disposable electrochemical sensing strips and assocaited methods’) la qual va enregistrar Devicare.
Atès que Devicare va comunicar a la UAB que aquesta patent incorporés un Know-How (tecnologia) desenvolupat
per la UAB.
Atès que en data 15 de març de 2018 la UAB, com a llicenciant, i Devicare, com a llicenciatària, van formalitzar un
contracte en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva de l’esmentada tecnologia a canvi d’un cànon
consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països on existeix la patent o 1% de les vendes
nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per subllicències) (document 1 - confidencial a
disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell Social -).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 11 de març de 2018
(document 2).
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Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 41/2018 pres pel Consell de Govern de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda prendre
coneixement i ratificar el contracte de llicència formalitzat en data 15 de març de 2018 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i Devicare, S.L.
Vist l’acord CE 37/2018 pres per la Comissió Econòmica de data 10 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Prendre coneixement i
ratificar el contracte de llicència formalitzat en data 15 de març de 2018 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i Devicare, S.L. en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva del Know-How vinculat a la
sol·licitud de patent 17382247.9 ‘Disposable electrochemical sensing strips and associated methods’, a canvi d’un
cànon consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països on existeix la patent o 1% de les
vendes nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per subllicències, d’acord amb el que consta
en el document 1; 2) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt
primer d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva (documents 1 i 2), es
presenta la següent
Proposta d’acord:
1) Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència formalitzat en data 15 de març de 2018 entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i Devicare, S.L. en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva del
Know-How vinculat a la sol·licitud de patent
17382247.9 ‘Disposable electrochemical sensing strips and
assocoited methods’, a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països
on existeix la patent o 1% de les vendes nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per
subllicències, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 21/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Addenda al contracte llicència de patents a favor de Nanoligent.
Exposició de motius
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centro en Investigación Biomédica en Red (CIBER-BBN) i
la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Sant Pau) són propietàries de la Patent
PCT/EP2012/050513, amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6;
EEUU 13/979.560; Israel: 227442; Australia: 2012206533) en un 66%, 20% i 14%, respectivament.
Atès que en data 25/05/2017 les tres institucions titulars van formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a
favor de NANOLIGENT, S.L. (document 1 - confidencial a disposició dels membres del Consell Social a la Secretaria
Tècnica del Consell Social-).
Atès que la UAB, CIBER-BBN i Sant Pau són propietàries de les següents patents:
- Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
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- Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and
uses thereof.
Atès que en l’actualitat les parts signatàries volen formalitzar una addenda al contracte de 25/05/2017 en virtut
de la qual s’incorporin al contracte de llicència aquestes dues noves patents.
Vist l’informe de idoneïtat emès per la Oficina de Valorització i Patents (document 2).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 42/2018 pres pel Consell de Govern de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda autoritzar la
formalització d’una addenda al contracte de llicència formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona, el
Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau amb Nanoligent, S.L.
Vist l’acord CE 38/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social amb data 10 de maig de 2018, en virtut
del qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la formalització d’una addenda al contracte de llicència formalitzat entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau amb Nanoligent, S.L. en data 25/05/2017 en virtut de la qual s’incorporin al mateix les següents
patents en els mateixos termes del contracte:
- Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
- Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and
uses thereof.
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni i
també fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme l’anterior acord;
3) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d'aquest acord;
4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva (documents 1 i 2),
S'acorda:
1) Autoritzar la formalització d’una addenda al contracte de llicència formalitzat entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau amb Nanoligent, S.L. en data 25/05/2017 en virtut de la qual s’incorporin al mateix les següents
patents en els mateixos termes del contracte:
- Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
- Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and
uses thereof.
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2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni i
també fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme l’anterior acord.
3) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 22/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Condicions financeres de les operacions d’endeutament a curt termini contractades amb el Banco Santander i el
BBVA.
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 05/2017 pres pel Ple del Consell Social, en data 21 de febrer, 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 30 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.
Vistos els informes tècnics de data 23 d’abril de 2018 elaborats per la Gerència de la UAB per la signatura de les
pòlisses de crèdit amb Banco Santander per import de 16,5 milions d’euros (document 1) i 4 milions d’euros
(document 2), en els que es fa constar que les pòlisses de crèdit compleixen la normativa vigent d’acord amb el
següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consejo de Ministros amb data 13 d’abril de 2018.
- 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.
Vist l’informe tècnic de data 2 de maig de 2018 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb el BBVA per import d’1,4 milions d’euros (document 3), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit
compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
El Ple es dóna per assabentat de les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt
termini contractades per la UAB en data 23 d’abril amb el Banco Santander, d’import 16,5 i 4 milions d’euros,
respectivament, i el 2 de maig de 2018 amb el BBVA, d’import 1,4 milions d’euros.
Acord 23/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Baixes d ‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2017 amb valor inferior a 1.500 euros.
Exposició de motius
Vist que la rectora de la UAB informa amb data 24 d’abril de 2018 pel que fa a les baixes de l’inventari general de
drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones (document 1).
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
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Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la UAB.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 pels quals es va autoritzar al rector a
donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en
casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la
Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades
a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
Vist l’acord 47/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda
aprovar la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros.
Vist l’acord CE 47/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social amb data 10 de maig de 2018, en virtut
del qual s’acorda: 1) La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en
l’exercici 2017, de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el
que consta en el document 1; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la baixa de l’inventari
general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el punt primer
d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
El Ple del Consell Social de la UAB es dóna per assabentat de la baixa, en l’exercici 2017, de l’inventari general de
la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 24/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Creació de títols de grau.
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títols de grau i que la documentació justificativa corresponent acredita que la
proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols de conformitat amb el que
consta en els documents 1, 2 i 3.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 34/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 de maig.
Vist l’acord CA 11/2018 de la Comissió Acadèmica del Consell Social, reunida el 10 de maig de 2018, i en que
s’estableix:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació dels títols de grau en:
a) Comunicació de les Organitzacions.
b) Comunicació Interactiva.
c) Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 162 - Maig / 2018

pàg. 11

2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents 1, 2 i 3 continguts en la part expositiva,
S’acorda:
1) Aprovar la creació dels títols de grau en:
a) Comunicació de les Organitzacions.
b) Comunicació Interactiva.
c) Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 25/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Creació de títols de màster universitari.
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent
(documents 1, 2, 3 i 4), acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB pel a la creació d’aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de
títols de màster universitari.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 35/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 de maig.
Vist l’acord 12/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB reunida el 10 de maig de 2018,
que estableix:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1. Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
Atenció de Llarga Durada
Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development.
Acupuntura Aplicada al Dolor
Gestió Turística del Patrimoni Cultural.
2. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3. Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions i dels documents 1, 2, 3 i 4 continguts en la part expositiva,
S'acorda:
1) Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
a) Atenció de Llarga Durada
b) Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development.
c) Acupuntura Aplicada al Dolor
d) Gestió Turística del Patrimoni Cultural.
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 26/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Creació i modificació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau nous.
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació de títols de màster propi 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 1, 2, 3, 4 i 5).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 36/2018, del Consell de Govern de 3 de maig de 2018.
Vist l’acord CA 13/2018 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 10 de maig de 2018, que
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: Informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a) Màster en Communication Science.
b) Màster en Direcció d’Empreses Industrials.
2) Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
a) Diploma de Postgrau en Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2.
b) Diploma de Postgrau en Anàlisis del Capitalisme i Polítiques Transformadores.
c) Diploma de Postgrau en Estètica i Antienvelliment Facial.
3) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts
primer i segon 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents 1, 2, 3, 4 i 5 continguts en la part expositiva,
S'acorda:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a) Màster en Communication Science.
b) Màster en Direcció d’Empreses Industrials.
2) Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
a) Diploma de Postgrau en Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2.
b) Diploma de Postgrau en Anàlisis del Capitalisme i Polítiques Transformadores.
c) Diploma de Postgrau en Estètica i Antienvelliment Facial
3) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts
primer i segon d’aquest acord.
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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.
Acord 27/2018, de 23 de maig, del Plenari del Consell Social
Candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives per a la convocatòria 2018.
Exposició de motius
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent
en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de
renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les
universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant
públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la
Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària.
Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les
universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o
departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència
universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix
entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de
les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de
les universitats corresponents.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que
sol·licita que el Consell Social li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2018.
Vist l’acord CA 14/2018, pres per la Comissió Acadèmica de 10 de maig i segons el qual per a la selecció de les
candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2018 a elevar a la
Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de manifest
alguna o vàries de les contribucions següents:
- Millora de la qualitat en la docència.
-Elaboració de materials docents innovadors.
-Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
-Creació d’escola o de model docent.
-Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
-Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals com
internacionals.
-Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
-Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de qualitat.
Vistes les candidatures a títol col·lectiu i la candidatura a títol individual de la UAB trameses el dia 2 de maig de
2018 pel Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat al Consell Social de la UAB (documents 1, 2, 3 i 4).
Vist l’acord CA 14/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, reunida el 10 de maig, pel qual
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la
UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol col·lectiu
per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del conjunt del professorat de la Facultat de
Veterinària per la tasca realitzada en la introducció de la docència en anglès en els estudis de grau a la Distinció
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol col·lectiu per la Facultat de
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del conjunt del professorat de la Facultat de
Psicologia pel projecte “Més enllà de les parets de l’aula: una experiència d’aprenentatge servei per a estudiants
del Grau en Psicologia” a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018
presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del doctor Sergi Robles Martínez a la Distinció
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol individual per l’Escola
d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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5) Sol·licitar a la Secretaria d’Universitats i Recerca que les candidatures presentades per la UAB a la Distinció
Jaume Vicens Vives de l’any 2017 no guardonades es tinguin en compte en la convocatòria de l’any 2018, perquè
siguin considerades sense haver de tornar-les a presentar.
Per tot això, a la vista de les consideracions i dels documents 1, 2, 3 i 4 continguts en la part expositiva,
S'acorda:
1) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la
UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol col·lectiu
per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del conjunt del professorat de la Facultat de
Veterinària per la tasca realitzada en la introducció de la docència en anglès en els estudis de grau a la Distinció
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol col·lectiu per la Facultat de
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del conjunt del professorat de la Facultat de
Psicologia pel projecte “Més enllà de les parets de l’aula: una experiència d’aprenentatge servei per a estudiants
del Grau en Psicologia” a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018
presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del doctor Sergi Robles Martínez a la Distinció
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol individual per l’Escola
d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
5) Sol·licitar a la Secretaria d’Universitats i Recerca que les candidatures presentades per la UAB a la Distinció
Jaume Vicens Vives de l’any 2017 no guardonades es tinguin en compte en la convocatòria de l’any 2018, perquè
siguin considerades sense haver de tornar-les a presentar.

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

Acord 10/2018, de 10 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 20 de març de 2018.
S'acorda:
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 20 de març de 2018.
Acord 11/2018, de 10 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de grau.
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títols de grau i que la documentació justificativa corresponent acredita que la
proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols de conformitat amb el que
consta en els documents 1, 2 i 3.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
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Vist l'acord 34/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 de maig en el qual s'estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents:
- Comunicació de les Organitzacions.
- Comunicació Interactiva.
- Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la 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 la 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 grau en:
a. Comunicació de les Organitzacions.
b. Comunicació Interactiva.
c. Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.
2. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 12/2018, de 10 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màster universitari
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent
(documents 1, 2, 3 i 4), acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB pel a la creació d’aquest
tipus de títols
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de
títols de màster universitari.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 35/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 de maig en el qual s'estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
1. Atenció de Llarga Durada
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2. Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development.
3. Acupuntura Aplicada al Dolor
4. Gestió Turística del Patrimoni Cultural.
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les
seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la 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 la 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 universitari següents:
a. Atenció de Llarga Durada
b. Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development.
c. Acupuntura Aplicada al Dolor
d. Gestió Turística del Patrimoni Cultural.
2. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3. Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 13/2018, de 10 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social

Creació de títols de màster universitari.
Creació de màsters propis i diplomes de postgrau nous.
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l’Escola de
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació reuneixen els
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents 1, 2, 3, 4 i 5).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 36/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 de maig en el qual s'estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
-

Màster en Communication Science.
Màster en Direcció d’Empreses Industrials.
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SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següent:
-

Diploma de Postgrau en Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2
Diploma de Postgrau en Anàlisis del Capitalisme i Polítiques Transformadores
Diploma de Postgrau en Estètica i Antienvelliment Facial

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social per
tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la proposta del vicerector de 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 de nous títols de màster propi següents:
a. Màster en Communication Science.
b. Màster en Direcció d’Empreses Industrials.
2. Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
a. Diploma de Postgrau en Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2.
b. Diploma de Postgrau en Anàlisis del Capitalisme i Polítiques Transformadores.
c. Diploma de Postgrau en Estètica i Antienvelliment Facial
3. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts
primer i segon 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.
Acord 14/2018, de 10 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social

Candidatura de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives per a la convocatòria 2018
Exposició de motius
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en
matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de renovació
de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les universitats.
D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant públiques com privades,
les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens
Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a premi
col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin contribuït de
manera destacada a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció
inclou una compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a
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projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al
Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que
sol·licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la distinció
Jaume Vicens Vives de l’any 2018.
Vist que en l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, no es recull que es tindrà en consideració les candidatures
presentades l’any 2017 en la convocatòria del 2018.
Vist l’acord CA 06/2018, pres per la Comissió Acadèmica de 14 de febrer i segons el qual per a la selecció de les
candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2018 i següents a elevar a
la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de manifest
alguna o vàries de les contribucions següents:
Millora de la qualitat en la docència.
Elaboració de materials docents innovadors.
Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
Creació d’escola o de model docent.
Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals com
internacionals.
Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de
qualitat.
Vistes les candidatures a títol col·lectiu i la candidatura a títol individual de la UAB trameses el dia 2 de maig de 2018
pel Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat al Consell Social de la UAB (documents 1, 2, 3 i 4).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es pren el següent:
S’acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1. Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB
a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol col·lectiu per la
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del conjunt del professorat de la Facultat de
Veterinària per la tasca realitzada en la introducció de la docència en anglès en els estudis de grau a la Distinció
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018 presentada a títol col·lectiu per la Facultat de
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del conjunt del professorat de la Facultat de
Psicologia pel projecte “Més enllà de les parets de l’aula: una experiència d’aprenentatge servei per a estudiants
del Grau en Psicologia” a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2018
presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 15/2018, de 10 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB.
Exposició de motius
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel
Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes:
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Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència per l’alumne amb passaport número
645748642, estudiant del Màster Universitari en Economia i Administració d’Empreses, a la Facultat d’Economia i
Empresa de la UAB, segons consta en el document 1.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de Màster en Economia i Administració d’Empreses, presentat per l’estudiant amb passaport número
645748642 de la Facultat d’Economia i Empresa, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 4.4 i
4.6 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula i per tant,
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018.
Acord 16/2018, de 10 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe anual corresponent al curs 2017/2018 sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència als
estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011.
Exposició de motius
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel Ple
del Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat elaborarà
informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social.
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual
s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència als
estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011.
Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document 1) sobre
l’aplicació de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny
de 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada de l’informe anual sobre l’aplicació, al curs 2017/2018, de la
normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de
2011.

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

Acord 30/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 4 d'abril de 2018
S'acorda:
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 4 d'abril de 2018.
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Acord 31/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Conclusions del pla d’auditories internes de la UAB corresponent a l’exercici 2017.
Exposició de motius
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 36/2017 pres per la Comissió Econòmica de 18 de maig de 2017 en el qual s’acorda:
1) Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2017:
Auditoria de la liquidació de matrícules dels centres adscrits.
Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
Auditoria de compliment de tarifes pel que fa als Serveis Cientificotècnics i als laboratoris de prestació de
serveis.
Auditoria de la gestió horària del PAS.
Auditoria de l’encàrrec docent del professorat associat en relació amb el seu contracte.
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Vist l’informe de conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2017 que presenta la Gerència
(document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de
la UAB corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 32/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Planificació d’auditories internes per a l’any 2018.
Exposició de motius
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit.
Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2018 que presenta la Gerència (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
-

Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2018:
Auditoria de la gestió horària del PAS iniciada en l’exercici 2017.
Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
Auditoria de compliment del pla docent.

2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Acord 33/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2017.
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Exposició de motius
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2017 (document 1).
Vist que en aquest punt de l’ordre del dia s’informarà sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2017.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2017.
2)
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2017.
Acord 34/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 78/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 30 de novembre de 2017, en virtut del qual
s’acorda: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”, d’acord amb el
que consta en el document 1; 2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de
la UAB per 2018, d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar al vicerector
d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord.
Vist l’acord 30/2018 pres pel Consell de Govern de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.
Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018, que s’annexa ; SEGON. Elevar aquesta
proposta al Consell Social perquè exerceixi les seves competències en matèria pressupostària; TERCER.
Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018, d’acord amb el que
consta en el document 1.
2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Acord 35/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018.
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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 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord PLE 98/2017 pres pel Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2017, en virtut del qual s’aprova: 1)
Aprovar donar continuïtat en l’any 2018 a les actuacions següents: a) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (15a
edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; b) Destinar 15.000
euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; c) Destinar 8.000 euros al
programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; 2)Aprovar destinar, en
l’any 2018, 8.980 euros pel finançament de la representació de la UAB en les competicions esportives
internacionals de la Xarxa YERUN, YOUNG EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES NETWORK, 3) Aprovar destinar,
en l’any 2018, 6.000 euros, en el marc del projecte “d’Estudi d’Impacte del Programa Argó: l’Orientació per
l’Ocupabilitat”, 4) Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest acord i el punt tercer d’aquest acord al
vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat; 5) Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest
acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat; 6)Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector de
Relacions Institucionals i de Cultura, 7) Supeditar aquest acord a la disponibilitat pressupostària del Consell Social
per a l’any 2018 i informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2018.
Vist l’acord PLE 99/2017 pres pel Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2017, en virtut del qual s’aprova:
1) Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2018, amb una aportació de 4.235 euros; 2)
Aprovar col·laborar en la difusió i acte institucional de l’acte de clausura de la convocatòria Smart Money 2017,
amb una aportació de 2.200 euros; 3) Aprovar col·laborar amb la UAB en l’impuls del projecte Hub B-30. amb una
aportació de 19.400 euros; 4) Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als
efectes que siguin oportuns; 5) Supeditar aquest acord a la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a
l’any 2018 i informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2018.
Vista la previsió de tractar en el Ple del Consell Social de 23 de maig la proposta de col·laborar, amb una aportació
de 2.000 euros, en activitats sobre la pau en el marc del 50è aniversari de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social es presenta, per
a l’informe previ de la Comissió Econòmica,
S'acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 36/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Informe al Consell de Govern sobre la proposta de participació de
empresa de base tecnològica de la UAB.

l’empresa BDCare Solutions, SL com a

Exposició de motius
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Remo Suppi Boldrito dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics de la UAB en relació amb la participació de la UAB en l’empresa de base tecnològica “BDCare Solutions,
S.L.” dedicada a proveir els serveis de tractament de dades massius (Big Data) a clients i institucions que, per
millorar els seus processos de negoci/generar coneixement de les dades emmagatzemades, necessitin
d’infraestructura de processament de dades massius i processos d’adequació i implantació per tal objectiu.
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com
l’adequació per a ser transferit a “BDCare Solutions, S.L.” (document 1 – confidencial, a disposició dels membres
de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell Social –).
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Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivada de l’anàlisi del projecte empresarial
que fonamentà la sol·licitud dels promotors (document 2 – donfidencial, a disposició dels membres de la Comissió
Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell Social –).
Vist l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents i la declaració d’intencions emesa pel Parc de Recerca UAB, en
data 15 d’abril de 2016 el comitè ad hoc va emetre un informe preliminar en què valora la proposta presentada
(document 1 – confidencial, a disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del
Consell Social –).
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 20 de març de 2018 pel qual s’emet informe
preliminar en què valora la proposta presentada (document 3 – confidencial, a disposició dels membres de la
Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell Social –), on es proposa la participació en el capital social
de “BDCare Solutions, S.L.” mitjançant l’aportació de 300 € representatius del 10 per 100 del capital social de la
companyia.
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol de
2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015.
Vist l’acord pres, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, en la Comissió de Transferència
de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de Govern, reunida el 6 d’abril de 2018, que estableix el
següent: Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona
en el capital social de l’empresa “BDCare Solutions, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de
300 euros, equivalent al 10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat
(UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc
(ANNEX 3 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a “BDCare Solutions, S.L.” la condició d’empresa de
base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona; Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i
elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient; 3) Tercer.- Encarregar el
vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4)Quart.- Comunicar
els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva (documents 1, 2 i 3)
S'acorda:
1) Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta d’aprovar la participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “BDCare Solutions, S.L.”, a través de la
subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10% del capital social per part de l’entitat
instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), reconeixent-ne a “BDCare Solutions, S.L.” la condició
d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona’, d’acord amb el que consta en el
document 3.
2) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 37/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acord de llicència de K-H entre la UAB i DeviCare.
Exposició de motius
Atès que el 16 d’abril de 2015 la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i DEVICARE, S.L. (Devicare)
van formalitzar un contracte de col·laboració en virtut del qual les parts van desenvolupar uns resultats els quals
van derivar en una tecnologia i coneixements científics susceptible de protecció sota patent (sol·licitud 17382247.9
‘Disposable electrochemical sensing strips and assocaited methods’) la qual va enregistrar Devicare.
Atès que Devicare va comunicar a la UAB que aquesta patent incorporés un Know-How (tecnologia) desenvolupat
per la UAB.
Atès que en data 15 de març de 2018 la UAB, com a llicenciant, i Devicare, com a llicenciatària, van formalitzar un
contracte en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva de l’esmentada tecnologia a canvi d’un cànon
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consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països on existeix la patent o 1% de les vendes
nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per subllicències) (document 1 - confidencial a
disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell Social -).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 11 de març de 2018
(document 2).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 41/2018 pres pel Consell de Govern de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència formalitzat en data 15 de març de 2018 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i Devicare, S.L. en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva del Know-How
vinculat a la sol·licitud de patent 17382247.9 ‘Disposable electrochemical sensing strips and assocaited methods’,
a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països on existeix la patent o
1% de les vendes nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per subllicències) (Document 1 Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a l’OCI-);SEGON.- Elevar al Consell Social el present
acord, per tal que exerceixi les seves competències; TERCER Encarregar al vicerector de Recerca i de
Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de
Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva (documents 1 i 2),
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència formalitzat en data 15 de març de 2018 entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i Devicare, S.L. en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva del
Know-How vinculat a la sol·licitud de patent
17382247.9 ‘Disposable electrochemical sensing strips and
assocaited methods’, a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països
on existeix la patent o 1% de les vendes nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per
subllicències, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 38/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Addenda al contracte llicència de patents a favor de Nanoligent.
Exposició de motius
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centro en Investigación Biomédica en Red (CIBER-BBN) i
la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Sant Pau) són propietàries de la Patent
PCT/EP2012/050513, amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6;
EEUU 13/979.560; Israel: 227442; Australia: 2012206533) en un 66%, 20% i 14%, respectivament.
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Atès que en data 25/05/2017 les tres institucions titulars van formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a
favor de NANOLIGENT, S.L. (document 1 - confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la
Secretaria Tècnica del Consell Social-).
Atès que la UAB, CIBER-BBN i Sant Pau són propietàries de les següents patents:
- Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
- Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and
uses thereof.
Atès que en l’actualitat les parts signatàries volen formalitzar una addenda al contracte de 25/05/2017 en virtut
de la qual s’incorporin al contracte de llicència aquestes dues noves patents.
Vist l’informe de idoneïtat emès per la Oficina de Valorització i Patents (document 2).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 42/2018 pres pel Consell de Govern de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda: Primer.Autoritzar la formalització d’una addenda al contracte de llicència formalitzat entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau amb Nanoligent, S.L. en data 25/05/2017 en virtut de la qual s’incorporin al mateix les següents
patents en els mateixos termes del contracte:
- Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
- Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and
uses thereof.
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el
conveni inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els anteriors acords;
Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; Quart.- Encarregar
el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; Cinquè.- Comunicar els
presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva (documents 1 i 2),
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la formalització d’una addenda al contracte de llicència formalitzat entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau amb Nanoligent, S.L. en data 25/05/2017 en virtut de la qual s’incorporin al mateix les següents
patents en els mateixos termes del contracte:
- Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
- Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and
uses thereof.
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni i
també fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme l’anterior acord.
3) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d'aquest acord.
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4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 39/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga del transport de viatgers en autobús.
Exposició de motius
Vist el Certificat emès en data 23 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 10/2016 de 1ª pròrroga de la contractació
núm. 10/2016 de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona (document
1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per acord del Ple del
Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ”3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 11 d’abril de
2018, que estableix el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de la
1ª pròrroga de la contractació núm. 10/2016 de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, segon document; SEGON. Elevar aquest
acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels
àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions
S'acorda:
1) Aprovar les despeses pluriennals per a la contractació de la 1ª, pròrroga de la contractació núm.10/2016 de
servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’existència de crèdit
suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquest acord.
Acord 40/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga del manteniment d’instal·lacions (baixa tensió) dels
edificis B, C, aulari central i de l’enllumenat dels vials del Campus.
Exposició de motius
Vist el Certificat emès en data 23 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la 3era pròrroga de la contractació núm. 11/2013 de serveis de
manteniment d’instal·lacions d’electricitat (baixa tensió) dels edificis B,C, aulari central i de l’enllumenat dels vials
del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (document 1).
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Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per acord del Ple del
Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 11 d’abril de
2018, que estableix el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de la
3a pròrroga de la contractació núm. 11/2013 de serveis de manteniment d’instal·lacions d’electricitat (baixa
tensió) dels edificis i de l’enllumenat dels vials del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’existència
de crèdit suficient per atendre-la, segon document que s’annexa; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social
per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins
l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions
S'acorda:
1) Aprovar les despeses pluriennals per a la contractació de la 3ª, pròrroga de la contractació núm.11/2013 de
serveis de manteniment d’instal·lacions d’electricitat (baixa tensió) dels edificis i de l’enllumenat dels vials del
campus de la Autònoma de Barcelona i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en
el document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquest acord.
Acord 41/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació conjunta amb el CSUC d’un servei d’escriptoris virtuals al núvol (VDI)
en modalitat pagament per ús.
Exposició de motius
Vist el Certificat emès en data 3 d’abril de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a l’acord d’adhesió a la contractació conjunta d’un servei
d’escriptoris virtuals al núvol (exp. 17/37 CSUC), (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per acord del Ple del
Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
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procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 11 d’abril de
2018, que estableix el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació
conjunta d’un servei d’escriptoris virtuals al núvol (exp. 17/37 CSUC) i l’existència de crèdit suficient per atendrela, segon document que s’annexa; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència
l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions
S'acorda:
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació conjunta d’un servei d’escriptoris virtuals al
núvol (exp. 17/37 CSUC) i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el
document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquest acord.
Acord 42/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga dels serveis de seguretat a càrrec de vigilants de
seguretat al campus de Bellaterra.
Exposició de motius
Vist el Certificat emès en data 19 de març de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015 (lot 1) de
serveis de seguretat a càrrec de vigilants de seguretat al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de
Barcelona (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per acord del Ple del
Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 11 d’abril de
2018, que estableix el següent:
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015
(lot 1) de serveis de seguretat a càrrec de vigilants de seguretat al campus de Bellaterra de la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, segon document que s’annexa;
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències;
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions
S'acorda:
1) Aprovar les despeses pluriennals per a la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015 (lot 1) de serveis
de seguretat a càrrec de vigilants de seguretat al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
Acord 43/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga dels serveis de control a càrrec d’auxiliars al campus de
Bellaterra i la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de Badalona.
Exposició de motius
Vist el Certificat emès en data 19 de març de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015-(Lot 2) de
Serveis de control a càrrec d’auxiliars al campus de Bellaterra i a la Unitat Docent de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per acord del Ple del
Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 11 d’abril de
2018, que estableix el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la 1ª pròrroga de la
contractació núm. Consu-30/2015-(Lot 2) de Serveis de control a càrrec d’auxiliars al campus de Bellaterra i a la
Unitat Docent de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i l’existència de crèdit suficient per
atendre-la, segon document que s’annexa; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la
Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions
S'acorda:
1) Aprovar les despeses pluriennals per a la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015 (lot 2) de
Serveis de control a càrrec d’auxiliars al campus de Bellaterra i a la Unitat Docent de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el
document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
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Acord 44/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 d’abril de 2018.
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 15 d’abril de 2018 (documents 1 i 2).
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, es presenta la següent
S'acorda:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 d’abril de 2018, d’acord amb el que consta
en el document 2.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 45/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Condicions financeres de les operacions d’endeutament a curt termini contractades amb el Banco Santander i el
BBVA.
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 05/2017 pres pel Ple del Consell Social, en data 21 de febrer, 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 30 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.
Vistos els informes tècnics de data 23 d’abril de 2018 elaborats per la Gerència de la UAB per la signatura de les
pòlisses de crèdit amb Banco Santander per import de 16,5 milions d’euros (document 1) i 4 milions d’euros
(document 2), en els que es fa constar que les pòlisses de crèdit compleixen la normativa vigent d’acord amb el
següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consejo de Ministros amb data 13 d’abril de 2018.
- 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.
Vist l’informe tècnic de data 2 de maig de 2018 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb el BBVA per import d’1,4 milions d’euros (document 3), 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 Consejo de Ministros amb data 13 d’abril de 2018.
- 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,
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S'acorda:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data 33 d’abril amb el Banco Santander, d’import 16,5 i
4 milions d’euros, respectivament, i el 2 de maig de 2018 amb el BBVA, d’import 1,4 milions d’euros.
Acord 46/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de l’exercici 2018.
Exposició de motius
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb informació sobre la programació del Pla d’Inversions Universitàries
(PIU) 2018.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades per a
l’exercici de 2018 (document 1).
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats
públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, 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 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per acord de Consell de
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que determina
que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al Consell Social.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 11 d’abril de 2018, en virtut
del qual s’acorda el següent: 1) Aprovar de la proposta de programació del PIU 2018, que s’annexa; 2) Encarregar
al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB
de l’exercici 2018.
Acord 47/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Baixes d‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2017 amb valor inferior a 1.500 euros.
Exposició de motius
Vist que la rectora de la UAB informa amb data 24 d’abril de 2018 pel que fa a les baixes de l’inventari general de
drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior al 1.500€ en casos de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones (document 1).
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la UAB.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
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Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 pels quals es va autoritzar al rector/a
a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en
casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la
Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades
a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
Vist l’acord 47/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB de 3 de maig de 2018, en virtut del qual s’acorda:
PRIMER: Aprovar la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a
1.500€, segons document annex. ;
SEGON: Elevar-ho al Consell Social perquè exerceixi les seves competències;
TERCER: Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'acorda:
1) La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en l’exercici 2017, de
l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el
document 1.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles
amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 48/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes de les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2018-2019.
Exposició de motius
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta de la vicegerent d’Economia pel que fa a les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents
al curs 2018-2019. (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'acorda:
1) Aprovar les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2018-2019, d’acord amb el que consta
en el document 1.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.
Acord 49/2018, de 10 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018.
Exposició de motius
Vist l’acord CE 34/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunit el 21 de desembre, en virtut del
qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a
l’exercici 2018.
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 que està previst
aprovar per a l’exercici 2018 en la sessió plenària de 23 de maig de 2018.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018 presentat per la
Gerència (document 1).
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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 a 31 de
març de 2018.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2018 de la UAB, d’acord amb
el que consta en el punt primer d’aquest acord.

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

Acord 28/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 14 de març de 2018.
Acord 29/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Davant els fets esdevinguts el dia 24 d’abril de 2018 a causa del llançament d’un pot de fum a l’interior de la
Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, que va posar en risc els treballadors i les treballadores en
exercici de les seves funcions laborals i el material sensible que s’hi arxiva, el Consell de Govern, reunit en sessió
ordinària el dia 3 de maig de 2018, per assentiment, acorda:
•
•
•

Rebutjar el fet per ser un acte violent intolerable en el nostre campus.
Considerar que res no justifica posar en perill la integritat de cap membre de la comunitat universitària, en
aquest cas del personal d’administració i serveis.
Reiterar que totes les reivindicacions tenen cabuda en el marc d’aquesta universitat, sempre que es facin amb
respecte envers tots els seus membres i sense cap mena de violència.

Per tot això es compromet a vetllar per garantir la seguretat i la integritat de tota la comunitat universitària en
qualsevol situació relacionada amb la seva tasca en la institució.
Acord 30/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2018 aprovats pel Consell de
Govern en data 16 de novembre de 2017.
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2017 han estat aprovats pel Ple del
Consell Social en la sessió del dia 16 de novembre de 2017.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2018 va informar
favorablement del projecte de pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018.
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i
pel Consell Social.
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan,
precepte que determina que li correspon aprovar el projecte de pressupost de la Universitat per al seu tràmit al
Consell Social.
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’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018, que s’annexa. [Document]
SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell Social perquè exerceixi les seves competències en matèria
pressupostària.
TERCER. Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius.
Acord 31/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del calendari acadèmic per
al curs 2017-2018.
Atès que el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2017-2018 va ser aprovat pel Consell de Govern en data 4 de
maig de 2017.
Atesa la necessitat de modificar la data límit per a tancar les actes d'avaluació del curs acadèmic 2017-2018, per
tal d’adaptar-la a l’inici del període de matrícula als estudis de grau previst per al curs acadèmic 2018-2019.
Atès que per acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017 es va delegar en la Comissió d’Afers
Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per la curs 2017-2018, per que, per raó
d’urgència, convé que sigue el propi Consell de Govern que aprovi la modificació del calendar proposada.
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 del calendari acadèmic per al curs 2017-2018 en els termes següents:
4.1.

El segon període



20 setmanes d’activitat docent, des del 12 (dl.) de febrer fins el 6 (dv.) de juliol de 2018.



Durant les dues darreres setmanes del segon període es programaran les activitats corresponents als
sistemes de recuperació de les assignatures.



La data límit per a tancar les actes d’avaluació serà el dia 10 (dt.) de juliol de 2018, a les 20:00 hores.

SEGON. - Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
TERCER. - Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Acord 32/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del calendari acadèmic
administratiu per al curs 2017-2018.
Atès que el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2017-2018 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 4 de maig de 2017.
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Atesa la necessitat de modificar la data límit per a tancar les actes d'avaluació del curs acadèmic 2017-2018, per
tal d’adaptar-la a l’inici del període de matrícula als estudis de grau previst per al curs acadèmic 2018-2019.
Atès que per acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017 es va delegar en la Comissió d’Afers
Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per la curs 2017-2018, per que, per raó
d’urgència, convé que sigue el propi Consell de Govern que aprovi la modificació del calendar proposada.
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 del calendari acadèmic administratiu per al curs 2017-2018 en els termes
següents:
3.1.2 Segon període d’activitat docent – 20 setmanes
Data d’inici
Data de finalització
Data límit de tancament d’actes
Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió
extraordinària
Data límit de tancament d'actes de treballs fi d'estudis i
pràctiques

12 de febrer de 2018
6 de juliol de 2018
10.07.2018 a les 20:00 h.
Fins al 26.07.2018
14.09.2018 a les 20:00 h.

SEGON. - Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
TERCER. - Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord
Acord 33/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic
administratiu per al curs acadèmic 2018-2019.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB del curs acadèmic 20182018.
Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any
2018.
Vista l’Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat
Autònoma de Catalunya per a l'any 2018.
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que
es puguin produir en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2018-2019.
Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió
d’Afers Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic administratiu per al curs
acadèmic 2018-2019.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2018-2019 va ser informada favorablement a
la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 10 d’abril de 2018.
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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 proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2018-2019 que s'annexa.
[Document]
SEGON. - Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2018-2019, si procedeixen.

de

les

modificacions

del

calendari

TERCER. - Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
PRIMER.
QUART. - Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 34/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
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 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.
Atès que la proposta de creació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers
Acadèmics de 10 d’abril de 2018.
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 grau següents:
-

Comunicació de les Organitzacions
Comunicació Interactiva
Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

SEGON. - Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER. - Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART. - Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 35/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de
títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màster universitari.
Atès que la proposta de creació dels títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 10 d’abril de 2018.
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 universitari següents:
-

Atenció de Llarga Durada
Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global
Development
Acupuntura Aplicada al Dolor
Gestió Turística del Patrimoni Cultural

SEGON. - Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER. - Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART. - Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 36/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació 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 26 de gener de 2017, 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.
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Atès les propostes de creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es presenten van ser
informades favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de març i de 10 d’abril de 2018.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la
Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
Màster en Communication Science
Màster en Direcció d’Empreses Industrials
SEGON. - Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
-

Diploma de Postgrau en Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2
Diploma de Postgrau en Anàlisis del Capitalisme i Polítiques Transformadores
Diploma de Postgrau en Estètica i Antienvelliment Facial

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social per
tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 37/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència sobre la modificació de la Normativa acadèmica de
la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre,
modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
Vista la necessitat d’actualitzar els articles 317, 318 i 321 del Títol XI del Text Refós de la Normativa acadèmica
abans esmentada, pel que fa a la regulació del cànon de les activitats de formació contínua.
Vist l’Acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 22 de març de 2018 pel qual es va informar favorablement
sobre la modificació dels articles 317 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 11 d’abril de 2018 pel qual es va informar
favorablement sobre la modificació dels articles 317 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.
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 26 de gener de 2017, 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.
Vist l’article 3, lletra d) del Reglament de Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan,
precepte que determina que li correspon regular els assumptes objecte de la seva competència en matèria de
planificació d'ensenyaments, ordenació acadèmica, planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius
generals sobre organització de l'administració universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 317, 318 i 321 del Títol XI del Text Refós de la Normativa acadèmica
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència 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 38/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la reorganització que s’ha dut a terme, dins l’Equip de Govern, de les àrees relacionades amb la programació
i el personal acadèmic, amb el cessament de la delegada de la rectora per al Personal Acadèmic, Dra. Maite
Carrassón, i el seu nomenament com a comissionada de la Rectora per a la Programació Docent.
Atès que aquesta reorganització també afecta a la composició de la Comissió d’Afers Acadèmics i a la Comissió de
Personal Acadèmic.
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 l’article 11 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix
Consell de Govern de 13 de juliol i 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 de 14 de juliol de 2016, de 27 de setembre de 2016, i de 26 de
gener de 2017 referent a la Comissió d’Afers Acadèmic, en els termes següents:
Article 11. Composició
La Comissió d’Afers Acadèmics està formada per:
a) El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, que la presideix.
b) La delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat, que és la vicepresidenta.
c) El vicerector de Personal Acadèmic
d) La vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat.
e) El vicerector de Relacions Internacionals.
f) La directora de l’Escola de Postgrau i de Formació Contínua.
g) La comissionada de la rectora per a la Programació Docent.
h) El gerent o la persona que aquest delegui.
i) Tretze degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels
centres.
j) Quatre directors o directores de departament (un de cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies,
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
k) Dos estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB.
l) Dos professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B.
m) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre.
SEGON.- Modificar l’article 17 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió de Personal Acadèmic, en els termes següents:
Article 17. Composició
La Comissió de Personal Acadèmic està formada per:
a) El vicerector de Personal Acadèmic, que la presideix.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 162 - Maig / 2018

pàg. 40

b) La comissionada de la rectora per a la Programació Docent.
c) El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
d) El vicerector d’Economia i de Campus.
e) El vicerector de Recerca i de Transferència.
f) El gerent o la persona que aquest delegui.
g) Vuit directors o directores de departament (dos per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies,
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
h) Cinc degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels
centres (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències humanes, i dos
per a l’àmbit de les ciències socials).
i) Un director o directora d’institut universitari d’investigació propi membre del Consell de Govern
j) Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre que no siguin degans o
directors d’escola ni directors de departament, un dels quals ha de ser del sector B.
k) Una persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars).
l) Dos estudiants de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF).
m) Una persona que representi la Junta de Personal Docent i Investigador.
n) Una persona que representi el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador.
o) Dos membres del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot.
TERCER.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació des de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
QUART.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors.
CINQUÈ.- 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 39/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vist que per l’ORDRE EMC/208/2016, de 21 de juliol es va aprovar l'adscripció de l'Escola Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona - Formació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès que l’adscripció abans esmentada obeeix a la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les
necessitats actuals d’agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la
UAB.
Atès que per acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017 i del Consell Social de data 19 de juliol de
2017 es va donar conformitat al canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera que
passa de Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus SA a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la qual
se subroga en tots els drets i deures derivats de la societat titular anterior en relació amb els convenis subscrits
amb la UAB.
Vist l’acord del Patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de data 26 de febrer de 2018 pel qual s’aprova la
desadscripció a la UAB de l’Escola Universitària de Turisme I Direcció Hotelera, així com la integració dels
ensenyaments impartits per aquesta Escola a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació
(fUABf), adscrita a la UAB.
Vistos els termes de la proposta de conveni de desadscripció.
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la
proposta de desadscripció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i, eventualment, que les facin
arribar a la Secretaria General.
SEGON.- Comunicar l’acord anterior als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.
Acord 40/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta de la directora del Departament d’Antropologia Social i Cultural pel que fa a la modificació del
Reglament vigent del departament aprovat per Acord de Consell de Govern de 8 de juliol de 2004 i modificat per
Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009.
Atès que en data 13 d’abril de 2018 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de
l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats i s’han
incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament així com al director o
directora del departament.
Vist que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i
escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25
d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament del Departament d’Antropologia Social i Cultural aprovada pel Consell de Departament.
Vist l'article 3, lletra a) 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 Departament d’Antropologia social
i Cultural el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, en els
termes que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord al Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Acord 41/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Atès que el 16 d’abril de 2015 la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i DEVICARE, S.L. (Devicare)
van formalitzar un contracte de col·laboració en virtut del qual les parts van desenvolupar uns resultats els quals
van derivar en una tecnologia i coneixements científics susceptible de protecció sota patent (sol·licitud 17382247.9
‘Disposable electrochemical sensing strips and assocaited methods’) la qual va enregistrar Devicare.
Atès que Devicare va comunicar a la UAB que aquesta patent incorporés un Know-How (tecnologia) desenvolupat
per la UAB.
Atès que en data 15 de març de 2018 la UAB, com a llicenciant, i Devicare, com a llicenciatària, van formalitzar un
contracte en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva de l’esmentada tecnologia a canvi d’un cànon
consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països on existeix la patent o 1% de les vendes
nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per subllicències).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 11 de març de 2018
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Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del
dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència formalitzat en data 15 de març de 2018 entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i Devicare, S.L. en virtut del qual la UAB va atorgar una llicència exclusiva del
Know-How vinculat a la sol·licitud de patent
17382247.9 ‘Disposable electrochemical sensing strips and
assocaited methods’, a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (2% de les vendes netes en països
on existeix la patent o 1% de les vendes nets en països on no existeix la patent + el 10% d’ingressos per
subllicències).
SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 42/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Atès que la Unviersitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centro en Investigación Biomédica en Red (CIBER-BBN) i
la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Sant Pau) són propietàries de la Patent
PCT/EP2012/050513, amb data de prioritat 13 de enero de 2011 (i sol·licituds vigentes: EuroPCT EP12704711.6;
EEUU 13/979.560; Israel: 227442; Australia: 2012206533) en un 66%, 20% i 14%, respectivament.
Atès que en data 25/05/2017 les tres institucions titulars van formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a
favor de NANOLIGENT, S.L.
Atès que la UAB, CIBER-BBN i Sant Pau són propietàries de les següents patents:
-

Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and uses
thereof.

Atès que en l’actualitat les parts signatàries volen formalitzar una addenda al contracte de 25/05/2017 en virtut
de la qual s’incorporin al contracte de llicència aquestes dues noves patents.
Vist l’informe de idoneïtat emès per la Oficina de Valorització i Patents
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
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Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
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
ACORDS
Primer.- Autoritzar la formalització d’una addenda al contracte de llicència formalitzat entre la Universitat
Autònoma de Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de Recerca de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb Nanoligent, S.L. en data 25/05/2017 en virtut de la qual s’incorporin al
mateix les següents patents en els mateixos termes del contracte:
Patent prioritària EP17169722.0 amb data de prioritat 5/05/2017: Nanostructured proteins and uses
thereof.
-

Patent prioritària EP17382461.6 amb data de prioritat 14/07/2017: Therapeutic nanoconjugates and uses
thereof.

Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el
conveni inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els anteriors acords.
Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Quart.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 43/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vist que l’Agencia de Residus de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona estan desenvolupant el projecte
de recerca finançat per la UE, Programa Horizon 2020, denominat ‘Decentralized management Scheme for
Innovative Valorization of urban biowaste’ (DECISIVE) on es proposa canviar l’actual metabolisme urbà de la
matèria orgànica, de l’energia i dels bioresidus per a una economia més circular i avaluar els impactes d’aquests
canvis en tot el cicle de la gestió de residus.
Atès que una de les actuacions a realitzar dins el projecte DECISIVE és una prova pilot de gestió descentralitzada
dels residus orgànics municipals i assimilables a municipals amb el tractament de la fracció orgànica, i
concretament el que refereix al tipus d’equip i a la seva ubicació.
Atès que per realitzar el tractament in situ de la fracció orgànica està previst adquirir un microdigestor anaerobi de
capacitat ajustada a la generació de residus la ubicació del qual requerirà comptar amb un espai habilitat dins
l’entorn de generació, on existeixi disponibilitat d’aigua, energia i serveis per subministrar les necessitats de
l’equip i amb espai suficient per garantir la mobilitat.
Atès que com a conseqüència d’aquest tractament s’espera obtenir energia a través del biogàs generat, que pot
ser utilitzat en l’entorn de generació, i també un digerit, amb separació de fases, de manera que la fracció líquida
pugui ser parcialment reintroduïda en el procés o utilitzada com a fertilitzant, i una fracció sòlida, de la qual una
part es vol destinar a la fermentació en estat sòlid per a obtenir bioproductes, mentre que la part restant es podria
utilitzar també en l’entorn en aplicacions agrícoles després de la seva adequació.
Atès que els responsables del Projecte consideren que el campus de la UAB és un lloc idoni per a la realització
d’aquesta prova pilot, concretament l’espai on està ubicada la Deixalleria campus.
Atès que en data 15/02/2018 el Director de l’Agencia de Residus de Catalunya va enviar carta al vicerector
d’Innovació i de Projectes Estratègics sol·licitant l’autorització per ubicar la Planta Pilot del Projecte DECISIVE al
campus de Bellaterra de la UAB.
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Mostrar la disposició de la Universitat Autònoma de Barcelona per a ubicar un equip de microdigestió
anaeròbia en el campus de la UAB per a tractar biorresidus dels restaurants i l’hotel del campus i aprofitar
l’energia i el digestat, com a part de la prova pilot demostrativa del projecte ‘Decentralized management Scheme
for Innovative Valorization of urban biowaste’ (DECISIVE).
SEGON.- Autoritzar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics la realització, en nom i representació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de les actuacions necessàries per preparar la ubicació de l’equip de
microdigestió anaeròbia en el campus de la UAB.
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
CINQUÈ.- Notificar els presents acords a l’Agencia de Residus de Catalunya.
Acord 44/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta de l’Equip de Govern pel qual se sol·licita al Consell de Govern, en commemoració del 50è
aniversari de la UAB, el nomenament de la doctora Lisa Randall, del senyor Jaume Plensa Suñé, de la senyora
Caddy Adzuba, de la doctora Marie-Paule Kieny, i del senyor Joaquim Maria Puyal Ortega, com a doctores i doctors
honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès que tant del currículum de les candidates i dels candidats com de la documentació referent als seus mèrits i
de les circumstàncies que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la
recerca les i els fan mereixedors d’obtenir la distinció de doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Atès que l’article 3.1.b la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris
Causa aprovada pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 estableix que la iniciativa per a la proposta de
nomenament de doctor honoris causa por partir, excepcionalment, del rector a proposta de l’Equip de govern.
Ateses les circumstàncies excepcionals referents a la commemoració del 50è aniversari de la UAB, la rectora, a
proposta de l’Equip de Govern, presenta al Consell de Govern aquesta proposta de nomenaments com a doctores i
doctors honoris causa de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la rectora, el Consell de Govern ha adoptat
els següents
ACORDS
Primer.- Nomenar la doctora Lisa Randall, el senyor Jaume Plensa Suñé, la senyora Caddy Adzuba, la doctora
Marie-Paule Kieny, i el senyor Joaquim Maria Puyal i Ortiga, doctores i doctors honoris causa de la UAB.
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el
seguiment d'aquest acord.
Acord 45/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb el projecte UAB Campus Saludable i
Sostenible que s’articula a l’entorn de dos grans eixos: el campus saludable i el campus sostenible.
Vist l'article 1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril, que disposa que és funció de la Universitat al servei de la societat la difusió, la valorització i
la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic i
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l’article 91 que disposa que les universitats fomentaran la participació dels membres de la comunitat universitària
en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat. Així mateix propiciaran la realització d’activitats i
iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de pau, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi
ambient, com elements essencials per al progrés solidari.
Vist l’article 3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que fa esment a la transmissió dels
valors cívics i socials propis d’una societat democràtica i a l’objectiu de progrés general, social i econòmic i el seu
desenvolupament sostenible.
Vist l'article 4 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que disposa que és una finalitat de la UAB,
entre d’altres, participar en el progrés i en el desenvolupament generals de la societat catalana i en la conservació
i enriquiment del seu patrimoni intel·lectual, cultural, natural i científic i en el seu desenvolupament econòmic i
benestar social.
Vist l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013 mitjançant el qual es va aprovar el Pla Campus
Saludable i Sostenible 2013/2017.
Vist el Pla de Sostenibilitat de la UAB 2018-2022 el qual defineix les accions que la Universitat haurà de dur a
terme en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental en aspectes tan importants com, entre d’altres, l’alimentació
saludable, la pràctica d’activitat física la gestió de la mobilitat, dels residus i dels espais agroforestals, així com
l’estalvi i l’eficiència energètica i la comunicació ambiental a la comunitat universitària.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el dia 11 d’ abril de 2018 es va donar per
assabentada del Pla de Campus Saludable i Sostenible 2018/2022, així com del retiment de comptes del Pla
Campus Saludable i Sostenible període 2013/2017.
Vist l’article 3, lletres d) i p) del Reglament de Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat
òrgan, precepte que determina que li correspon regular els assumptes objecte de la seva competència en
matèria directrius generals sobre organització de l'administració universitària
i programació econòmica
pluriennal.
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 el Pla de Campus Saludable i Sostenible 2018/2022, que s’annexa. [Document]
SEGON. Aprovar el retiment de comptes del Pla Campus Saludable i Sostenible corresponent al
2013/2017, que s’annexa. [Document] [Document]

període

TERCER. Comunicar els presents acords al vicerector d’Economia i de Campus per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 46/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un repositori institucional, Dipòsit Digital de Documents
(DDD), que és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i
institucional de la Universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les
biblioteques de la UAB o que les completen.
Atès que des del Servei de Biblioteques es vol garantir la continuïtat i seguretat del dipòsit i tot el seu contingut en
el marc institucional de la UAB.
Atès que la preservació de recursos digitals planteja una sèrie de problemes relacionats amb la gestió tècnica i
l’obsolescència de la tecnologia.
Atès que hi ha factors de caràcter institucional, materials i econòmics dedicats que són també elements que
impacten en la preservació a llarg termini del DDD i dels seus continguts.
Vista la voluntat d’aprovar una Política de preservació digital del DDD que tingui per objecte facilitar i garantir
l’accés, a mig i llarg termini, als seus continguts digitals.
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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 Relacions Institucionals i de
Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Política de preservació del Dipòsit Digital de Documents de la Unviersitat Autònoma de
Barcelona, d’acord amb el document annex. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al director del Servei de Biblioteques, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 47/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta de la Rectora de la UAB de data 24 d’abril de 2017 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en cas de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones.
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la
UAB.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el dia 11 d’ abril de 2018 va informar
favorablement de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a
1.500€
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i pel Ple del Consell Social de 30
d’abril de 2015 pels quals van autoritzar al Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la
UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o
donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al
Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
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 proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a
1.500€, segons document annex. [Document]
SEGON: Elevar-ho al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 48/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta presentada pel vicerector de Recerca i Transferència per formalitzar un conveni de col·laboració
impulsat per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per la
creació d’un centre de recerca interuniversitari “Center for Cybersecurity Research of Catalonia” (en endavant
CYBERCAT), que tindrà com a finalitat la recerca en ciberseguretat i privadesa de la informació.
Atès que les entitats promotores constitueixen el Centre sense patrimoni, sense que comporti cap despesa per les
entitats i que actuï sota el principi d’autofinançament.
Vist l'article 64.s) dels estatuts de la UAB que estableix com a competències del Consell de Govern autoritzar els
convenis de cooperació amb altres universitats i institucions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerector de Recerca i de Transferència, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la formalitzar d’un conveni de col·laboració impulsat per la Universitat Rovira i Virgili, la
Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per la creació d’un centre de recerca interuniversitari
“Center for Cybersecurity Research of Catalonia” (en endavant CYBERCAT), que tindrà com a finalitat la recerca en
ciberseguretat i privadesa de la informació. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

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

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 042/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovar les actes de les sessions de 22 de març de 2018 i de 10 d'abril de 2018
Punt 3.2. Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret al reconeixement acadèmic en els graus per
al curs acadèmica 2018-2019.
Acord 043/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2018-2019.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs
acadèmic 2018-2019.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord
del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de
les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al 2018-2019.
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord
primer.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 162 - Maig / 2018

pàg. 48

Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

Punt 4.1. Modificació de títols de grau.
Acord 044/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de títols de Grau que han
estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, 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 modificació de títols corresponents als estudis de primer cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la modificació dels títols de grau.
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Punt 4.2. Modificació de memòries de grau.
Acord 045/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de Grau
següents.
• Ciència Política i Gestió Pública
• Sociologia
• Criminologia
• Dret
• Relacions Laborals
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Punt 4.3. Modificació d’itineraris de simultaneïtat.
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Acord 046/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’itineraris de simultaneïtat.
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de
satisfer la demanda d’aquest tipus estudis.
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Vist l'article 12.3.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències que corresponen a la Comissió d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis
següent:
•
Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Grau de Dret
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 5.1. Creació títols de màster universitari.
Acord 047/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de Màster Universitari
que ha estat presentada pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, 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 segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre la creació del títol de màster universitari .
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 5.2. Aprovació memòries de màster universitari.
Acord 048/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva
aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del
títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
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competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria de màster universitari , amb la condició que els
òrgans competents aprovin el títol corresponent:
•
Recerca en Estudis Internacionals / Research Master in International Studies
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius
Punt 5.3. Modificació de títols de màster universitari.
Acord 049/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de denominació del títol de
Màster Universitari que ha estat presentat pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.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 3 de maig de 2018, 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 segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre la modificació del títol de màster universitari.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 5.4. Modificació de memòries de màster universitari.
Acord 050/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de màster
universitari que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal
d’adequar-les a les necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les modificacions de les memòries dels títol de màsters
universitaris següents:
•
Ciència Política / Political Science
•
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
•
Dret Empresarial [Informe]
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•
Integració Europea
•
Farmacologia
•
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut
•
Recerca i Innovació en Cures Infermeres
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 6. Aprovació de les accions propedèutiques, curs acadèmic 2018-2019.

Acord 051/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les accions propedèutiques
proposades pels centres per al curs acadèmic 2018-2019.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2018-2019.
Vist l’article 17 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves
posteriors modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb
l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que
disposa, entre d’altres, que la Comissió d’Afers Acadèmics haurà d’aprovar les accions propedèutiques proposades
pels centres.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2018-2019 [Document]
Segon.- Encarregar al vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 7.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al
Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 052/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau propis que
han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau propis.
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Punt 7.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de
renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern.
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Acord 053/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans
d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informarne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters i dels diplomes de postgrau
propis següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent:
Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor
Diploma de Postgrau en Actualització en Cirurgia Plàstica
Diploma de Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil
Diploma de Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis dels màster i la diplomatura
de postgrau propis següents:
Màster en Dret de Família
Diplomatura de Postgrau en Infermeria Quirúrgica
Tercer. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l’execució i el seguiment
d’aquests acords.
Quart. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Punt 7.3. Informació sobre nous cursos d’especialització.
Acord 054/2018, de 22 de maig de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per
la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
Segon. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment d’aquest acord.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
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I.4.2. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de les actes de les darreres sessions.
Acord 014/2018, de 16 de maig de 2018, Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar les actes corresponent a les sessions de 4 i 25 d’abril de 2018.

Punt 3. Sol·licituds seleccionades per a la presentació a la convocatòria MECD Beatriz Galindo.
Acord 015/2018, de 16 de maig de 2018, Comissió d'Investigació

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la presentació per part de la Unviersitat Autònoma de Barcelona de les següents candidatures a
la convocatoria MECD Beatriz Galindo.
Departament
Places Júnior: Sociologia
Didàctica de la Llengua, La Literatura i les C.Socials
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Places Sènior: Economia i Història econòmica.
Genètica i Microbiologia
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a tots els Departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Punt 4. Aprovació, si s’escau, de la creació d’un CER.
Acord 016/2018, de 16 de maig de 2018, Comissió d'Investigació
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis i Recerca per
a una Societat Inclusiva (CERSIN)’ promogut pel doctor Josep Maria Sanahuja Gavaldà, la qual va ser presentada
davant el vicerector de Recerca i de Transferència.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació de
les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER amb fons
externs i la proposta de Reglament.
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució d’un
Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió
d’Investigació.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de
ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i de
Recerca.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació
‘Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN)’, d’acord amb la memòria i el Reglament.
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Punt 6. Altes i baixes de CER I d’instituts propis.
Acord 017/2018, de 16 de maig de 2018, Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors,.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del Consell
de Govern de data 19 de març de 2015, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic d’un
departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. - Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB
en els següents Instituts:

Sol·licitant

Tipus
vinculació

Departament /
Centre d’Estudis i
de Recerca
- ORIGEN-

Carolina
ARNAU
JIMENEZ

Personal
Tècnic de
Suport a la
Recerca

Departament
d'Enginyeria
Química, Biològica
i Ambiental.

Ian BLANES
GARCIA

Professor/a
Titular
d'Universitat

Departament
d'Enginyeria de la
Informacío i de les
Comunicacions.

Catedràtic/a
d'Universitat
Numerari

Departament
d'Enginyeria
Química, Biològica
i Ambiental.

Francesc
GODIA
CASABLANCAS

Centre
d'Estudis i de
Recerca /
Departament
- DESTÍCentre
d'Estudis i
Recerca
Espacials
(CERES)
Centre
d'Estudis i
Recerca
Espacials
(CERES)

Centre
d'Estudis i
Recerca
Espacials (CERE

Adscripció
recerca anterior
a la sol·licitud

Proposta de
modificació
d’adscripció d’acord
amb la sol·licitud

Origen

Origen

Destí

100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

Destí
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Enrique PEIRO
CEZON

Personal
Tècnic de
Suport a la
Recerca

Departament
d'Enginyeria
Química, Biològica
i Ambiental.

Joan SEGARRA
SAGRISTA

Professor/a
Titular
d'Universitat

Departament
d'Enginyeria de la
Informacío i de les
Comunicacions.

Angeles
VAZQUEZ
CASTRO

Professor/a
Titular
d'Universitat

Departament de
Telecomunicacions
i Enginyeria de
Sistemes.
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Centre
d'Estudis i
Recerca
Espacials
(CERES)
Centre
d'Estudis i
Recerca
Espacials
(CERES)
Centre
d'Estudis i
Recerca
Espacials
(CERES)

100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

Segon.- Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
Tercer.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

I.4.3. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.

[tornar a l’índex]

Acord 012/2018, de 10 de maig de 2018, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 15 de març de 2018

Punt 3. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat per a estudiants de Doctorat
2018/19
Acord 013/2018, de 10 de maig de 2018, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat
per a estudiants de Doctorat 2018/19.
Atesa la necessitat de dotar als estudiants de Doctorat de la possibilitat de fer estades de mobilitat d’investigació a
altres universitats d’Europa i millorar així la qualitat de la recerca de la UAB.
Atès que el programa Erasmus+ es centra en la internacionalització del personal en formació per millorar la seva
ocupabilitat.
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel què fa les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat per a estudiants de Doctorat 2018/19 [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Punt 4. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat per a Docència (Staff Mobility
for Teaching) 2018/19 i de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2018/19
Acord 014/2018, de 10 de maig de 2018, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les convocatòries de Mobilitat de
Personal per a Docència (Staff Mobility for Teaching) 2018/19 i de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff
Mobility for Training) 2018/19.
Atès que aquest programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb
una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats
educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat del professorat i treballadors i treballadores.
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel què fa les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les convocatòries de Mobilitat de Personal per a Docència (Staff Mobility for Teaching) 2018/19 i
de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2018/19 [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 5. Modificació de les bases de la convocatòria d'ajuts al personal acadèmic per a l'aprenentatge
d'idiomes.
Acord 015/2018, de 10 de maig de 2018, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de modificar les bases de la convocatòria d’ajuts al
personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes.
Atès que la Comissió de Relacions Internacions i de Política Lingüística, en la sessió del 29 de gener de 2018, va
aprovar com a punt cinquè de l’ordre del dia, les bases de les convocatòries per a l’any 2018 corresponent a: ajuts
per a la correcció de materials docents en català i en anglès, ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge
d’idiomes, ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l’estranger i ajuts
per a l’organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en l’ensenyament universitari.
Atès que en les bases de la convocatòria d’ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes s’ha detectat
un error material en el curs acadèmic en el qual s’han de realitzar les accions formatives, havent de ser el curs
2017-2018.
Atès que el pressupost de la UAB per al 2018 assigna una partida pressupostària al Pla de llengües per import de
274.635 €.
Atès que ja es disposen els recursos econòmics suficients per obrir ara la convocatòria d’ajuts al personal
acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Modificar les bases de la convocatòria d’ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes
(2018). [Document]
SEGON.- Dotar i obrir la convocatòria d’ajuts per a l’any 2018 amb 12.000 €.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 6. Afers de tràmit.
Acord 016/2018, de 10 de maig de 2018, Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
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ACORDS
PRIMER. Modificar les convocatòries Erasmus + KA 107-2017 scholarships for staff mobility for teaching and staff
mobility for training from partner countries, Erasmus + KA107-2017 d’ajuts per mobilitat de personal per
docència i per formació a països associats i Erasmus+ KA107-2017 d’ajuts per mobilitat d’estudiants de grau, de
màster i de doctorat a països associats, en el sentit de:
- Transformar dues places disponibles per Egipte de la Call for applications Erasmus + KA 107-2017 scholarships
for staff mobility for teaching and staff mobility for training from partner countries (STAFF IN) i dues places
disponibles per Egipte de la Convocatòria Erasmus + KA107-2017 d’ajuts per mobilitat de personal per docència i
per formació a països associats (STAFF OUT), en dues places de 3 mesos cadascuna amb destinació Egipte a la
Convocatòria Erasmus+ KA107-2017 d’ajuts per mobilitat d’estudiants de grau, de màster i de doctorat a països
associats.
- Incorporar la American University in Cairo d’Egipte com a nova universitat de destinació a la Convocatòria
Erasmus+ KA107-2017 d’ajuts per mobilitat d’estudiants de grau, de màster i de doctorat a països associats.
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució i el seguiment de l’acord primer.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.4.4. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 007/2018, de 18 de maig de 2018, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 6 d'abril de 2018.
Punt 5. Aprovació del Reglament del Servei de Psicologia i Logopèdia
Acord 008/2018, de 18 de maig de 2018, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements per modificar el Reglament del
Servei de Psicologia i Logopèdia a instància de la Degana de la Facultat de Psicologia.
Atès que el Servei de Psicologia i Logopèdia és un Laboratori de Prestació de Serveis depenent de la Facultat de
Psicologia.
Atès que el Servei de Psicologia i Logopèdia és un Laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia
que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, l'objectiu del qual és potenciar la transferència del
coneixement i el servei a la societat.
Atès que en data 16 d’abril de 2018 la Junta permanent de la Facultat de Psicologia va aprovar el seu Reglament.
Vists els articles 41 i ss del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, per la qual es regula els
serveis universitaris.
Tot i que d’acord amb l’article 44.1 estableix que els laboratoris de prestació de serveis no estan obligats de dotarse d’un reglament intern de funcionament, els responsables del Servei de Psicologia i Logopètida han considerant
adient fer-ho.
Vist l’article 22.2.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB segons el qual és competència de la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
l’aprovació i modificació dels reglaments dels serveis de suport a la recerca i a la transferència de coneixements.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Confirmar l’acord de la Facultat de Psicologia per la qual es va aprovar el Reglament del Servei de
Psicologia i Logopèdia.
SEGON.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics 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.- Notificar els presents acords a la Degana de la Facultat de Psicologia.
Punt 6. Proposta de creació de l’EBT AWEC.
Acord 009/2018, de 18 de maig de 2018, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Pol Llonch Obiols dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa “AWEC, S.L.” dedicada a
l’assessorament i la innovació en l’àmbit del benestar animal als sectors ramaders i animals de companyia, a la
industria de la biotecnologia i a les institucions zoològiques.
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com
l’adequació per a ser transferit a “AWEC, S.L.” .
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial que
fonamentà la sol·licitud dels promotors.
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 8 de maig de 2018 pel qual s’emet informe
preliminar en què valora la proposta presentada on es proposa la participació en el capital social de “AWEC, S.L.”
mitjançant l’aportació de 1.000 € representatius del 10 per 100 del capital social de la companyia.
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol de
2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015 i l’article
El Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB eleva a la Comissió de Transferència de
Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, l’informe preliminar i realitza la següent

ACORDS
PRIMER.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el
capital social de l’empresa “AWEC, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros,
equivalent al 10 % del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS,
S.L.), en els termes
establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc,
reconeixent-ne a “AWEC, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de
Barcelona, respectant els condicionaments establerts pel comitè ad-hoc en sessió de 8 de maig de 2018.
SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre,
si escau, l’informe escaient.
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Punt 7. Afers de tràmit.

Acord 010/2018, de 18 de maig de 2018, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
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Vista la sol·licitud de la doctora Alicia Fornés Bisquera, investigadora Ramon y Cajal del Departament de Ciències
de la Computació, per adscriure la seva activitat de recerca en al Consorci Centre de Visió per Computador en els
termes del text refós de la Normativa de la UAB en matèria de recerca
Vist l’acord del director del Departament de Ciències de la Computació com del director del Centre de Visió per
Computador.
Atesos els articles 31 i següents text refós de la Normativa de la UAB en matèria de recerca que regulen
l’adscripció de l’activitat de recerca d’investigadors de la UAB en institucions de recerca amb personalitat jurídica
pròpia.
Vist l’article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB segons el qual és competència de la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
l’aprovació de l’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en altres institucions externes de
recerca i transferència.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca de la doctora Alicia Fornés Bisquera, del Departament de
Ciències de la Computació al Consorci Centre de Visió per Computador en els termes del text refós de la Normativa
de la UAB en matèria de recerca.
SEGON.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics 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.
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II. Convenis
institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Convenio de colaboración general de 21 de febrero de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la
Universidad de San Buenaventura Cali (Colòmbia - Colombia).
Cooperation of Agreement of 30th of april 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona, University of
Glasgow and University of Cyprus (Xipre-Chipre).
Memorandum of Understanding of 3rd of may of 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and
Korea University (Republic of Korea).

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Addenda de 14 de desembre de 2015 al conveni de 2 d’octubre de 2007 per a la realització del Màster en Gestió
Pública 2015, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
Conveni d’ 1 de febrer de 2016 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de i

IDISC Information

Technologies, SL, per al curs acadèmic 2016-2017 (N. Riera).
Conveni de 16 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de i

Barcelona de Serveis

Municipals, SA - Curs acadèmic 2016-17 (Hugo M. Fernández).
Conveni de 2 de novembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de i

Mercè Sánchez

Rodríguez per al curs acadèmic 2017-18 (M. Sánchez).
Annex de pròrroga al conveni de 22 de gener de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Novartis
Farmacéutica, SA per donar continuïtat a la Càtedra UAB-Novartis de docència i investigació en Medicina de
Família 2017-18.
Colaboration Agreement of 29th of January 2018 of between the Universitat Autònoma de Barcelona and the
Centre Visió per Computador (CVC) for the recognition of Linked Researches (IVU's) - (Z. Sadeghi).
Conveni de 14 de febrer de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya per al curs 2017-2018 (A. Jubert)
Conveni de 14 de febrer de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i

MATGAS

per al curs acadèmic 2017-2018 (S. Guri).
Co-Marketing Agreement of 20th of February 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona (Centre de
Recerca per a l’Educació Científica I Matemàtica ) and GSMA Ltd - YoMo 2018.
Addenda sisena de 27 de febrer de 2018 al conveni de col·laboració acadèmica de 21 de novembre de
2011;entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia
"Gimbernat".
Conveni de 2 de març de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre
de Visió per Computador per al curs acadèmic 2017-2018 (Iglesias, Herranz, Riba, Masana, Jacobus).
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Conveni de 5 de març de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parlament de Catalunya per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes.
Conveni de 5 de març de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya per a la celebració del novè concurs "Planter de Sondeigs i Experiments".
Conveni de 6 de març de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Corporació Alimentària de Guissona per al curs 2017-18 (I. Rafegas).
Conveni de 14 de març de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i

Amical Wikimedia per a la difusió i

utilització a la Viquipèdia del contingut propi de la UAB.
Conveni de 20 de març de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya per a l'organitació del V Congrés Internacional de Desenvolupament Organitzacional - "Lideratge i
gestió del talent a les organitzacions".

Collaboration Agreement of 21st of March 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and

the

University of California at San Diego Health Sciences and the UAB for recognition of Associate Researchers.
Convenio de 22 de marzo de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundación Andaluza para la
Beturia para la Investigación en Salud (FABIS) y el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), para el
reconocimiento de investigadores vinculados a la Universidad. (IVU’s) - (Dra. Velasco).
Conveni de 26 de març de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de

Catalunya per al desenvolupament conjunt dels estudis de MàsterUniversitari en Geoinformació.
Conveni d’1 d’abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundación Avedis Donabedian per
al reconeixement d'Investigadors Vinculats (IVU’s) cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-2020 (R. Suñol).
Conveni d’11 d’abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya de col·laboració en els aspectes acadèmics, de recerca i de gestió, en matèria dels estudis de
l'Anatomia Humana.
Conveni de 23 d’abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Recerca de la Sida
(IrsiCaixa), per a la vinculació d'IrsiCaixa com a centre adherit a l'Esfera de la UAB.
Conveni de 7 de maig de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma
de Barcelona, encàrrec de gestió de la UAB iniciat l'1-7-2010 consistent en la col·laboració i assessorament en
matèria de contractació administrativa.
Addenda de 9 de maig de 2018 al conveni de 23-12-2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Fundació Alumni UAB que modifica la clàusula tercera.
Conveni de 9 de maig de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (CEJFE) per a l'organització del Vè Congrés internacional EDO (9, 10 i 11 maig de 2018) Lideratge i gestió del talent en les organitzacions.
Conveni de 16 de maig de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per a
desenvolupar el Projecte "Barcelona i Universitat: un objectiu comú".
Conveni de 18 de maig de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Nacional d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici per a la creació del Campus d'Arqueologia UAB.
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III. Nomenaments
i cessaments
III.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

III.1.1. Nomenaments
Resolucióde la rectora, de 15 de maig de 2018, per la qual designa el senyor Francisco Javier Lafuente
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, rector suplent durant el període comprès entre els dies
18 i 22 de maig de 2018, ambdós inclosos.

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

III.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Oriol Costa Fernández
coordinador del Grau de Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes
del dia 1 de març de 2018.
Resolució de la rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Olga Serradell i Pumareda
coordinadora de titulacions i coordinadora del Grau de Sociologia i dels dobles graus d’Estadística Aplicada i
Sociologia i de Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb
efectes del dia 1 de març de 2018.
Resolució de la rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Gabriel Colomé Garcia
coordinador del Grau de Ciència Política i Gestió Pública i del doble Grau de Ciència Política i Gestió Pública i Dret
de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 1 de març de 2018.
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor José Luis Lalueza Sazatornil
coordinador de Projectes Estratègics de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Hortènsia Curell Gotor
vicedegana d’Ordenació dels Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Pàmias Massana
coordinador del Grau d’Estudis Clàssics, Ciències de l’Antiguitat i del Mínor en Cultura Clàssica de la Facultat de
Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Gemma Rubí Casals
coordinadora del Bachelor’s Degree in History, Politics and Economics / coordinadora del Grau d’Història, Política i
Economia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Santirso Rodríguez
vicedegà de Comunitat Universitària, d’Ocupabilitat, de Mobilitat i d’Internacionalització de la Facultat de Filosofia i
Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 29 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Margarita Freixas Alás
vicedegana d’Estudis de Grau i de Qualitat Docent de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de
maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora María Luisa Arboleya
Cimadevilla coordinadora del Grau de Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
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Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Rafael Cornudella Carré
coordinador del Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del
dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Mireia Llinàs Grau
coordinadora del Màster en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies de la Facultat de Filosofia i
Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Albert Pèlachs Mañosa secretari
i vicedegà d’Economia, d’Infraestructures i de Promoció de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1
de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Joan Poch Serra coordinador
adjunt del Grau de Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Dan Rodríguez García
coordinador del Màster d’Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social de la Facultat de Filosofia i Lletres,
amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell
coordinadora del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana i coordinadora del Doctorat en Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Luis Fernando Morales Morante
vicedegà d’Economia, d’Innovació, d’Infraestructures i d’UAB Campus Mèdia de la Facultat de Ciències de la
Comunicació, amb efectes del dia 22 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda
sotscoordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i
Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2016.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora María Asunción Blanco
Romero coordinadora del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial de la Facultat de Filosofia i
Lletres, amb efectes del dia 1 de desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Narcís Cardoner Àlvarez
coordinador del Sisè Curs del Grau de Medicina a la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Juan Manuel Leyva coordinador
del Segon Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Ángel Luis López Rodríguez
sotscoordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i
Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2016.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Eva María Martínez Cáceres
coordinadora del Sisè Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de
2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Jaume Mateu Fontanals
coordinador de la Unitat de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 21 de
novembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto
coordinador del Tercer Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de
2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Pàmias Massana
coordinador del Grau de Ciències de l’Antiguitat de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de
desembre de 2017.
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Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet
Montoya coordinadora de Pràcticum IV-V i Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOEs) del Grau de Medicina
de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual reconeix que la senyora Maria Gemma Rubí
Casals va desenvolupar el càrrec de coordinadora del Bachelor’s Degree in History, Politics and Economics /
Coordinadora del Grau d’Història, Política i Economia de la Facultat de Filosofia i Lletres, en el període comprés
entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Serra Aracil coordinador
del Treball Fi de Grau de Medicina a la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1
de setembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Serra Aracil coordinador
del Quart Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora María Ángeles Torras Francés
coordinadora del Grau d’Estudis de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de desembre
de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Víctor Vargas Blasco
coordinador del Quart Curs del Grau de Medicina-Unitat Docent Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2017.
Resolució per delegació de la rectora, de 29 de maig de 2018, per la qual es nomena el senyor Jordi
Carrabina Bordoll coordinador del Màster Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for eHealth de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de març de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 29 de maig de 2018, per la qual es nomena la senyora María Pilar
López Belbeze sotscoordinadora del Màster en Màrqueting (MUM) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb
efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual es nomena el senyor Jose Luis
Lalueza Sazatornil coordinador del Màster en Psicologia de l’Educació de la Facultat de Psicologia, amb efectes del
dia 1 de febrer de 2018.

III.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual el senyor Rosend Arqués Corominas cessa com a
coordinador del Mínor d’Italià de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual la senyora Anna Badia Perpinyà cessa com a
vicedegana de Programació dels Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de
2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual la senyora Eva Codó Olsina cessa com a
vicedegana d’Ordenació dels Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual la senyora Olga Fernández Prat cessa com a
coordinadora del Mínor d’Estudis en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual la senyora Margarita Freixas Alás cessa com a
secretària i vicedegana d’Economia, Serveis i Espais de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de
2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual el senyor Oriol Olesti Vila cessa com a
sotscoordinador del Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual la senyora Raquel Piqué Huerta cessa com a
vicedegana de Programació dels Estudis de Postgrau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de
2018.
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Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual el senyor Manuel Santirso Rodríguez cessa com a
vicedegà de Comunitat Universitària i Promoció d’Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril
de 2018.
Resolució de la rectora, de 24 de maig de 2018, per la qual la senyora Nuria Llorens Moreno cessa com a
coordinadora d’Estudis del Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb
efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 24 de maig de 2018, per la qual la senyora Miranda Jessica Lubbers cessa com a
coordinadora del Màster d’Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social i Coordinadora del Doctorat en
Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 24 de maig de 2018, per la qual la senyora Melissa Greer Moyer Greer cessa com
a coordinadora del Màster en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies de la Facultat de Filosofia i
Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual la senyora María Luisa Arboleya Cimadevilla cessa
com a coordinadora d’Estudis adjunta del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 d’abril de
2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual la senyora Mercè Corbella Cordomí cessa com a
coordinadora d’Estudis del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual el senyor Miquel Molist Montaña cessa com a
coordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana i coordinador del Doctorat en Arqueologia
Prehistòrica de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual el senyor Antoni Vidal Carretero cessa com a
vicedegà d’Economia, d’Innovació, d’Infraestructures i d’UAB Campus Mèdia de la Facultat de Ciències de la
Comunicació, amb efectes 15 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso cessa com a
subcoordinadora de l’Especialitat en Psicologia Clínica del Màster en Recerca Aplicada a les Ciències de la Salut de
la Facultat de Psicologia, amb efectes 1 de setembre de 2017.
Resolució per delegació de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual la senyora Ibis Marlene Álvarez
Valdivia cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Psicologia de l’Educació de la Facultat de Psicologia,
amb efectes 31 de gener de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual el senyor David Garcia Quintana
cessa com a sotscoordinador d’Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes 31 de gener
de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual la senyora Maria Paz González de
Olmedo cessa com a coordinadora de Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP) de la Facultat de
Psicologia, amb efectes 15 de gener de 2018.

III.3. Departaments
[tornar a l’índex]

III.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Miranda Jessica Lubbers
coordinadora de Doctorat en Antropologia Social i Cultural del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb
efectes del dia 1 de maig de 2018.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Oriol Costa Fernández
coordinador de la Unitat de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic i
de Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 16 de novembre de 2017.
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Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Santiago Crespo Alonso
coordinador de l’Àrea de Medicina Legal i Forense del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb efectes
del dia 22 de novembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual nomena la senyora Hortènsia Curell Gotor
coordinadora de Treballs Fi de Grau del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 1
de setembre de 2017.

III.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com a
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb efectes 30 d’abril
de 2018.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2018, per la qual la senyora Elisabet Pladevall Ballester cessa com
a coordinadora de Treballs Fi de Grau del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 31
d’agost de 2017.

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

III.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual anul·la la resolució de data 5 d’abril de 2018 per
la qual nomenava el senyor Xavier Daura Ribera coordinador del Programa de Doctorat de Bioinformàtica de
l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 i el nomena amb efectes
del dia 9 de novembre de 2017.

III.5. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

III.5.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Armand Sánchez Bonastre,
vicerector de Recerca i de Transferència, patró honorífic del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo en
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco,
delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, representant de la Universitat Autònoma
de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann.
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco,
delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, representant de la Universitat Autònoma
de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari Barraquer.
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco,
delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, representant de la Universitat Autònoma
de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari Dexeus.
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco,
delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, representant de la Universitat Autònoma
de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis
Donabedian.
Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Francesc Perera Domènech
representant institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern de Barcelona Graduate
Scholl of Mathematics.
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Resolució de la rectora, de 18 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant institucional de la Universitat Autònoma de
Barcelona al patronat de la Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual nomena el senyor Vicenç Fonollosa Pla, degà de
la Facultat de Medicina, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut
Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, amb efectes del dia 1 de juliol de 2017.

III.5.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com
a patró honorífic en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Barcelona
Zoo.
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de
Neurorehabilitació Guttmann.
Resolució de la rectrora, de 10 de maig de 2018, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari Dexeus.
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Qualitat
Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian.
Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2018, per la qual la senyora Natàlia Castellana Vila cessa com a
representant institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern de Barcelona Graduate
School of Mathematics.
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual el senyor Manuel Armengol Carrasco cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de
Neurorehabilitació Guttmann, amb efectes del dia 30 de juny de 2017.
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IV. Convocatòries
i resolucions de places
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Resolucions
Resolució de la rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual es nomena el senyor David Urbano Pulido
catedràtic d’universitat del Departament d’Empresa en l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses (BOE
núm. 125, de 23 de maig de 2018).
Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, de 2 de
maig de 2018, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la provisió d’una plaça de professorat
agregat en règim laboral per ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7622, de 18 de maig de
2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/17/337
1
Professor agregat
Medicina
Pneumologia
Medicina
Pneumologia
Asma greu i tractaments biològics
Hospital Universitari Parc Taulí de
Sabadell
Cristian Domingo i Ribas

Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7628, de 28 de maig de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea
de
coneixement
o
especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/332
1
Agregat o agregada
Sociologia
Sociologia
Sociologia
Educació i cultura
Esperanza Bielsa Mialet

Resolució de la rectora, de 14 de maig de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7632, d’1 de juny de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/18/343
1
Agregat o agregada
Didàctica de la llengua i la literatura
Didàctica de la Llengua i la Literatura
i de les Ciències Socials
Plurilingüisme i projecte lingüístic de
centre
Educació plurilingüe a través de
projectes docents
Maria Dolors Masats Viladoms
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Resolució de la rectora, de 18 de maig de maig de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7632, d’1 de juny de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/18/344
1
Agregat o agregada
Geografia humana
Geografia
Gestió i planificació dels recursos i del
territori
Governança urbana i innovació social
i local
Marc Parés Franzi

Resolució de la rectora, de 19 de maig de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7632, d’1 de juny de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

CL/18/13
1
Catedràtic d’universitat laboral
Electrònica
Enginyeria Electrònica
Electrònica de transmissors i
receptors
Electrònica, enginyeria de
radiofreqüència i microones
Jorge Bonache Albacete

Resolució de la rectora, de 22 de maig de 2018, per la qual es nomena la senyora Sonia Parella Rubio
professora titular d’Universitat del dEpartament de Sociologia en l’Àrea de coneixement de Sociologia (DOGC núm.
139, de 8 de juny de 2018).
Resolució de la rectora, de 25 de maig de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7638, de 8 de juny de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/18/342
1
Agregat o agregada
Ciències de la Computació i
Intel·ligència Artificial
Enginyeria de la Informació i de les
Comunicacions
Sistemes i tecnologies web
Compressió en el satèl·lit d’imatges
hiperespectrals
Ian Blanes Garcia

Resolució de la rectora, de 29 de maig de 2018, per la qual es nomena el senyor Lluís Capdevila Ortís
catedràtic d’Universitat del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, en l’Àrea de Coneixement
de Psicologia Bàsica (BOE núm. 144, de 14 de juny de 2018).
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IV.2. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 8 de
maig de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de cap
de Suport Logístic i Punt d’Informació, segons es detalla:
Codi
L03721

Grup
2

CLT
L

Unitat territorial inicial
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració de Centre de
Medicina

Horari
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 17 de
maig de 2018, per la qual es convocaconcurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a acadèmic/a,
segons es detalla:
Codi
F01779

Categoria
A2 24.2

Denominació
Gestor/a acadèmic/a

Unitat Funcional
Gestió Acadèmica – Administració de
Serveis del Campus de Sabadell

Horari
09:00 – 17:30

Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25
de maig de 2018, per tal de cobrir provisionalment 3 places de gestor/a departamental i s’obre un termini del 26
de maig a l’1 de juny de 2018, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud:
Codi
F02015

Nivell
23

CE
1

F04269

22

1

F06191

22

1

Destinació
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Administració de Lletres i de Psicologia
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Administració de l’Escola d’Enginyeria
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Administració de Ciències de la Comunicació

Horari
9 – 17:30
9 – 17:30
9 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 de
maig de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió de 3 places
d’adjunt/a, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de diferents Administracions de Centre, segons es
detalla:
Codi
L00245

Grup
3

CLT
O

L00409

3

O

L00991

3

O

Unitat territorial inicial
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració de Centre de
Medicina
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració de Centre de
Veterinària
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració de Centre de
Lletres i de Psicologia

Horari
13:45 – 21:15
13:45 – 21:15
07:45 – 15:15

IV.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor José Luis Ruiz de la
Torra Casañas per ocupar la plaça L00737, Assessor en Benestar Animal, amb destinació al Servei de Granges i
Camps Experimentals.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual es destoina, amb caràcter definitiu, al senyor Efrén Riu Pastor per
ocupar la plaça L00063, tècnic superior, amb destinació a l’Oficina de Medi Ambient.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual es cessa i deixa sense efectes el nomenament del senyor Francisco
Javier Rodríguez Fernández, amb efectes del dia 27 d’abril de 2018.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual es cessa i deixa sense efectes el nomenament del senyor Francisco
Bracero Jerez, amb efectes del dia 27 d’abril de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual es cessa i deixa sense efectes el nomenament de la senyora Eva
Magdalena More Casals, amb efectes del dia 27 d’abril de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Servies, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Maria del Mar
Jorba Escribano les funcions per acumulació de tasques de gestora de programació docent de la Facultat de
Ciències, fins que es pugui cobrir la plaça reglamentàriament.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cpa de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 17 d’abril de
2018 fins el dia 17 d’abril de 2018, en torn de nit.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Laura Duarte
Capderros per ocupar la plaça L05425, tècnica superior en matèria d’gualtat, amb destinació al’Observatori per a
la Igualtat.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de
maig de 2018, per la qual es corregeixen les errades advertides en l’annex 1 de la resolució de 27 d’abril de
2018, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 21 places de l’escala de gestió, segons es
detalla:
On diu:
Codi
PL03

Categoria
A2 23.2

Denominació
Gestor/a departamental

Unitat Funcional
Departament de Física

Horari
09:00 – 17:30

Denominació
Gestor/a departamental

Unitat Funcional
Departament de Física

Horari
09:00 – 17:30

Ha de dir:
Codi
PL03

Categoria
A2 23.3

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2
de maig de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 2 places de
gestor/a acadèmic, segons es detalla:
1. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de
Sociologia, de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, al senyor Enric
López Cejas.
2. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de Psicologia, de
l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia, al senyor Josep Antoni Bonilla Hontoria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Nuria Montserrat Ros
Rovira, per ocupar la plaça L00053, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat d’Economia
i Empresa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Rosa Maria Sáez
Gutiérrez per ocupar la plaça L00761, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es destina, en adscripció provisional, al senyor Francesc Sánchez
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Pérez com adjunt de SLiPI, amb destinació a l’Aulari Central, amb dependència de l’Administraió de Dret i de
Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es modifica el complement específic del lloc de treball de gestor/a
d’institut F04785 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Maria Jesús Nebrera Navas, adscrita a
l’Institut de Neurociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Alicia Aliaga
Hernández per ocupar la plaça L00757, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Dret
i Aulari Central.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter provisional, al senyor Francisco Javier
Aragón Minguell com adjunt de SLiPI, amb destinació a l’edifici Àgora, amb dependència de l’Administració del
Rectorat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es modifica el complement específic del lloc de treball de gestor/a
d’institut que retribuiex les tasques que desenvolupa la senyora Eva Vila Morros, adscrita a l’Institut de
Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí”.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució de data 25 d’abril de 2014,
d’encàrrec, provisional, de funcions del senyor Francisco Javier Aragón Minguell.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es destina, en adscripció provisional, al senyor Miguel Ángel Gimeno
Chica, com adjunt de SLiPI, amb destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, amb
dependència de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 3 de maig de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució de data 25 d’abril de 2014,
d’encàrrec provisional, de funcions del senyor Miguel Ángel Gimeno Chica.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 4
de maig de 2018, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants admeses i excloses provisionalment en la
convocatòria de proves selectives per l’accés a l’escala administrativa pel concurs oposició (DOGC núm. 7617, d’11
de maig de 2018).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 4 de maig de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució de data 25 d’abril de 2014,
d’encàrrec, provisional, de funcions del senyor Francesc Sánchez Pérez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de maig de 2018, per la qual s’encarrega, ambcaràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cpa de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 de maig de
2018 fins el dia 31 de maig de 2018, en torn de nit.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de maig de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de
funcions per acumulació de tasques del senyor Vicenç Morera Morral.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 8 de maig de 2018, per la qual es modifica el complement específic del lloc de treball
d’administratiu/iva responsable de dades F02579 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Esther
Díez Saiz, adscrita ala Unitat de Gestió de Dades – Àrea de Gestió de la Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 10 de maig de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Marta Morell
Orduña a l’Àrea d’Afers Acadèmics.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
10 de maig de 2018, per la qual s’atorga, al senyor Ernesto Castaños Moreno, la cobertura provisional de la
plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
(Administració de Medicina).
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 14 de
maig de 2018, 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 administrativa, en el torn de promoció interna, segons es detalla:
Cognoms i nom
Balasch Corney, Jordi
Ballester Arbizu, Roser
Cantero Antón, Alfonso
Jaramilloo Silva, Rafael
Miret Casulleras, Ramon
Montiel Rayo, Trinidad
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana Molina
Hernández per ocupar la plaça F00501, amb destinació a la Unitat Docent de Sant Pau, de l’Administració de
Centre de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de
funcions de la senyora Trindad Moraira Reina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2018, per la qual s’encarreguen, amb caràcter provisional, a la senyora Paloma
García de Palau García Faria les funcions per aucmulació de tasques del Departament de Filologia anglesa i de
Germanística, fins que desapareguin les causes que l’han motivat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de maig de 2018, per la qual es modifica el grup i el complement del lloc de treball de tècnic/a
mitjà/ana informàtic/a, grup 2, CLT O L02717 (LG20) que retribueix les tasques que desenvolupa el senyor Javier
Hellín Navarro, amb destinació al Departament d’Enginyeria Electrònica, de l’Administració de Centre de l’Escola
d’Enginyeria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de maig de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Teresa
Salvadó Jofra al Servei d’Estabulari.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de maig de 2018, per la qual es modifica el grup i el complement del lloc de treball de tècnic/a
especialista de serveis integrats L00495 que retribueix les tasques que desenvolupa el senyor José Maria Añor
Grandal, amb destinació a la Unitat Docent de Sant Pau de l’Administració de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 17
de maig de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió d’una plaça de
gestor/a de suport a la docència i a la recerca, amb destinació a la Biblioteca de Medicina i s’adjudica a la senyora
Maria Virtudes Guzmán Aguilar.
Resolució de la cap de l’¡Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
17 de maig de 2018, per la qual s’aprova i es fa pública la relació de persones aspirants admeses i excloses
provisionalment en la convocatòria de proves selectives per a l’accés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques
pel sistema de ocncurs oposició , que estarà exposada al tauler d’anuncis electrònic de la Seu Electrònica (DOGC
núm. 7628, de 28 de maig de 2018).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
22 de maig de 2018, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 21
places de l’escala de gestió, segons es detalla:
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1. Declarar deserta la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació – Administració de Centre de Ciències de la Comunicació, per manca de
candidatures.
2. Declarar deserta la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Telecomunicacions
i Enginyeria de Sistemes – Administració de Centre del’Escola d’Enginyeria, per manca de candidatures.
3. Declarar deserta la plaça de gestor/a d’aplicacions informàtiques amb destinació a la Unitat de Tècnica i
Patrimonial de l’Àrea d’Economia i Finances, per manca de candidatures.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 28 de maig de 2018, per la qual es rescindeix el nomenament de gestora interina de la senyora
Maria José Vera Gil, de 4 de juny de 2014, amb efectes del dia 21 de maig de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 30 de miag de 2018, per la qual s’encarrega les funcions del lloc de gestor/a departamental del
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia (Administració de Medicina), F01939, al senyor
Ernesto Castaños Moreno.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 30 de maig de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elisabet Pulido
Vico, per ocupar la plaça F011969, de secretari/ària de direcció, amb destinació a la Unitat de Suport a la Direcció
i Punt d’Informació de l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
30 de maig de 2018, per la qual es dona publicitat a la relació definitiva de persones aspirants admeses i
excloses en la convocatòria de proves selectives per l’accés a l’escala administrativa, pel sistema de concurs
oposició, que estarà exposada al tauler d’anuncis electrònic de la Seu Electrònica de la UAB (DOGC núm. 7636, de
6 de juny de 2018).
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