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

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

Acord 63/2014, de 14 d’octubre, del Consell Social
Nomenament de càrrecs del Consell Social.
Exposició de motius
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 24.1 i 28.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Tania Nadal Vicens, proposa la
senyora Tania Nadal Vicens com a presidenta de la Comissió Econòmica del Consell Social, en substitució del
senyor Josep Escaich Ferrer, el mandat del qual com a membre del Consell Social va vèncer el mes de juliol de
2014.
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el president de la Comissió Acadèmica i el
senyor Matias Moreno Alegre, proposa el senyor Matias Moreno Alegre com a membre vocal de la Comissió
Acadèmica del Consell Social, en substitució del senyor David Cordero Bouzas el mandat del qual com a
membre del Consell Social va vèncer el mes de juny de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a instàncies del president del Consell Social, es presenta
la següent:
S’ACORDA:
1)

Nomenar la senyora Tania Nadal Vicens presidenta de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB.

2) Nomenar el senyor Matías Moreno Alegre membre vocal de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la
UAB.

Acord 64/2014, de 14 d’octubre, del Consell Social
Creació de títols de diplomes de postgrau propis
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau propi que han estat
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents PLE 90
/10-2014, PLE 91/10-2014.)
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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Vist l’acord 56/2014, pres en la reunió del Consell de Govern de 30 de setembre de 2014, referent a la creació
de diplomes de postgrau propis.
Vist l’acord 21/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 10 d’octubre, en virtut del qual
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar la
creació de nous diplomes de postgrau propis següents: a)Diploma de Postgrau en Violències Masclistes. Eines i
Intervencions Sociojurídiques, d’acord amb el que consta en el document CA 27/10-2014.b) Diploma de
Postgrau en Violències Masclistes. Debats Teòrics Sociojurídics, d’acord amb el que consta en el document CA
27/10-2014.c) Diploma de Postgrau en Antrozoologia, d’acord amb el que consta en el document CA 28/102014. 2)Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
1) Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
a) Diploma de Postgrau en Violències Masclistes. Eines i Intervencions Sociojurídiques, d’acord amb el
que consta en el document PLE 90/10-2014.
b) Diploma de Postgrau en Violències Masclistes. Debats Teòrics Sociojurídics, d’acord amb el que
consta en el document PLE 90/10-2014.
c) Diploma de Postgrau en Antrozoologia, d’acord amb el que consta en el document PLE 91/10-2014.
2) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 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 65/2014, de 14 d’octubre, del Consell Social
Complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca del professorat funcionari i contractat de
la UAB.
Exposició de motius:
Vist els articles 72 i 90.b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64. m) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Ateses les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per
mèrits de recerca de professorat funcionari de la UAB que han estat acceptats en la segona convocatòria del
2013, i de professorat contractat que han estat acceptats a la primera convocatòria del 2014.
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les
persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta
d’assignació al Consell Social.
Vist l’acord 58/2014 pres en la reunió del Consell de Govern de 30 de setembre, en relació als complements
retributius addicionals de recerca del professorat funcionari i contractat de la UAB, i que en la proposta d’acord
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s’estableix: 1) Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat
funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva en la segona convocatòria del 2013, i de professorat
contractat que han estat acceptats en la primera convocatòria del 2014; 2) Elevar aquest acord al Consell
Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic,
Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu; 4) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 14 d’octubre de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
1) Aprovar la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements
retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat funcionari de la UAB que han obtingut avaluació
positiva en la segona convocatòria del 2013, i de professorat contractat que han estat acceptats en la primera
convocatòria del 2014, d’acord amb el que consta en els documents PLE 92/10-2004 i PLE 93/10-2014.
2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que porti a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica que faci l'execució i el seguiment d'aquest
acord.

Acord 66/2014, de 14 d’octubre, del Consell Social
Ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE.
Exposició de motius:
En data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de
29 d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en
el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema
integrat de gestió acadèmica SIGMA.
En data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu Fabra, la
Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Universidad de
Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA.
En data 14 de juliol de 2014 el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE ha presentat el
model de creixement de l’agrupació i la previsió d’ampliació del nombre de socis (document PLE 94/10-2014).
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.t dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 59/2014 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de setembre, en relació a l’ampliació de capital de
SIGMA, Gestió Universitària, AIE, que s’estableix: 1) Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de
SIGMA, Gestió Universitària AIE en els termes que consten en el document adjunt; 2)Elevar aquest acord al
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Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar la vicerectora d’Economia i
Organització l’execució i el seguiment de l'acord primer.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 14 d’octubre de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Vista la documentació justificativa de la proposta i que aquesta es presenta a instàncies de la vicerectora
d’Economia i Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
1) Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE.
2) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 67/2014, de 14 d’octubre, del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2014.
Exposició de motius:
Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2014, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2014.
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.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 14 d’octubre de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document PLE 95/10-2014.

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

Acord 21/2014, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de diplomes de postgrau propis.
Exposició de motius
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Ateses les peticions de creació de de diplomes de postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 30 de setembre de 2014 es pren l’acord 56/2014, que
estableix el següent: PRIMER.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents: -Diploma de
Postgrau en Violències Masclistes. Eines i Intervencions Sociojurídiques. -Diploma de Postgrau en Violències
Masclistes. Debats Teòrics Sociojurídics. -Diploma de Postgrau en Antrozoologia. SEGON.- Encarregar a la
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
a)Diploma de Postgrau en Violències Masclistes. Eines i Intervencions Sociojurídiques, d’acord amb el que
consta en el document CA 27/10-2014.
b)Diploma de Postgrau en Violències Masclistes. Debats Teòrics Sociojurídics, d’acord amb el que consta en el
document CA 27/10-2014.
c)Diploma de Postgrau en Antrozoologia, d’acord amb el que consta en el document CA 28/10-2014.
2)Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 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 22/2014, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds de permanència.
Exposició de motius
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la sol·licitud de permanència presentada (document CA 29/10-2014).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 35.120.991Z per a l’assignatura “Estructura Social” de la Llicenciatura Publicitat i Relacions
Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, per a que es matriculi en el curs 2014-2015,
d’acord amb el que consta en el document CA 29/10-2014.
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Acord 23/2014, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració en departaments
convocades per al curs 2014-2015 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Exposició de motius
Vist l’acord 18/2014, de 14 de juliol, pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del qual
s’aprova, en relació a les beques – col·laboració amb departaments corresponents al curs 2014-2015
convocades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport, ratificar els criteris de distribució de la UAB de les bequescol·laboració entre els seus departaments, i els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre
departaments en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides.
Vist que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports regula el procés de selecció de les sol·licituds de beques i, a
aquests efectes, estableix que es constituirà a cada universitat una Comissió per a l’estudi de les sol·licituds
presentades i les propostes de possibles becaris.
Vist que la Comissió de la UAB Comissió per a l’estudi de les sol·licituds presentades i les propostes de possibles
becaris ha resolt, el dia 6 d’octubre de 2014, la proposta de concessió de beques de col·laboració amb
departaments universitaris per al curs 2014-2015.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a la Comissió Acadèmica de 10 d’octubre de 2014,
s’informarà sobre la distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració en departaments
convocades per al curs 2014-2015 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i es presenta la següent
S’ACORDA:
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada de la distribució i assignació per
departaments de les beques de col·laboració en departaments convocades per al curs 2014-2015 pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb la proposta de resolució aprovada per la Comissió de la UAB reunida a
aquets efectes.

I.3. Claustre
[tornar a l’índex]

Acord 2/2014, de 23 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual del rector sobre les
línies generals de la política de la Universitat.

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

Acord 74/2014, de 27 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 75/2014, de 27 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
- Màster en Neuromàrqueting
- Màster en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica
- Diploma de postgrau en Dinamització Local Agroecològica
- Diploma de postgrau en Gestió de la Seguretat de la Informació
- Diploma de postgrau en Gestió de Documents Electrònics
- Diploma de postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 76/2014, de 27 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat,
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 77/2014, de 27 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes per al
procés d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació
de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents.




Escola Universitària d’Informàtica “Tomàs Cerdà”
Facultat de Ciències de l’Educació
1. Màster Universitari Formació de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat,
formació professional i ensenyament d’idiomes.
Facultat de Ciències de la Comunicació.
1. Màster Universitari Recerca en comunicació i periodisme.

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 78/2014, de 27 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màster
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, per tal
d’adequar-la a les necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, 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 informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de màster
universitari següents:



Estudis anglesos avançats / Advanced English Studies.
Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera.

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 79/2014, de 27 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria del programa Drac
(Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any 2015.
Atès que el programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de les
Universitats de la Xarxa Vives mitjançant l’atorgament d’ajuts.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes, Personal Docent i Investigador i Personal
d’Administració de la UAB.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a estudis.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts del Programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any
2015. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.4.2. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Acord 12/2014, de 17 d’octubre de la Comissió de Doctorat
Vista les propostes d’autorització de pròrrogues excepcionals per a la elaboració de diferents tesis doctorals
regulades pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, i pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre,
presentades a l’Escola de Doctorat.
Atès la necessitat de prorrogar la durada dels estudis que es presenten per circumstàncies excepcionals.
Vista la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada
en diferents ocasions essent la darrera el 22 de juliol de 2014, que estableix en el seu article 241 que, en
circumstàncies excepcionals, la comissió competent en matèria de doctorat podrà autoritzar una segona i última
pròrroga de 3 anys dels estudis de doctorat.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que
disposa, a la seva disposició transitòria primera, que els doctorands conforme a anteriors ordenacions disposen
fins el 30 de setembre de 2016 per defensar la seva tesi doctoral.
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió de Doctorat,.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Autoritzar les sol·licituds de pròrrogues excepcionals dels estudis de doctorat que s’annexen fins a la
extinció dels estudis corresponents o, com a màxim, el 30 de setembre de 2016. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 13/2014, de 17 d’octubre de la Comissió de Doctorat
Vista les propostes de modificació de títols de doctorat presentades a l’Escola de Doctorat.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist l'article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació, modificació i supressió d'ensenyaments i títols de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels títols de doctorat .
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

I.6.4. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 30/2014, de 22 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’
aquests criteris bàsics constitueix un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels
pressupostos de la UAB corresponents a l’any 2015.
Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del
Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització,
precepte que determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta
Comissió delegada informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre criteris bàsics d’elaboració dels
pressupostos.
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització,
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat del document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per
a l’any 2015”.
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SEGON.- Informar favorablement les mesures pressupostàries a adoptar per al 2015 que integra el document
“Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per a l’any 2015”.
TERCER.- Elevar al Consell de Govern els anteriors acords per tal que aquest exerceixi les seves competències
d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària.
QUART.- Encarregar la Vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 31/2014, de 22 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2014.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, 27 de març de 14 de maig, 5
de juny i 26 de juny pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2014.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2014 el qual en relació a les modificacions de
crèdit preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes
poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos
centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2014. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 32/2014, de 22 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 5 de juny de 2014.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, 27 de març de 14 de maig, 5
de juny i 26 de juny pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2014.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2014 el qual en relació a les modificacions de
crèdit preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes
poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos
centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
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Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent la Comissió d’Economia i
d’Organització, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a 5 de juny de 2014. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 33/2014, de 22 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i Organització d’informar sobre el Codi de Bones Pràctiques en la
Docència i l’Estudi de la UAB.
Atesa la necessitat d’actualització del model d’ensenyament i aprenentatge en els estudis de la UAB arran de
l’adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior, la qual cosa suposa una nova implicació de docents i
estudiants a l’hora d’impartir i adquirir coneixements i atorga un pes més alt a l’avaluació continuada, alhora
que obliga a replantejar els serveis de suports a la docència.
Vist que el Codi de Bones Pràctiques de Docència i Estudi pretén assenyalar comportaments i actituds que
s’esperen dels col·lectius implicats, i que inclou doncs aquelles pràctiques que són conseqüència de les
transformacions esdevingudes en els darrers anys, tot recordant-ne d’altres ja conegudes.
Vist el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
Vist el document de Principis i Valors del la UAB, aprovat per acord de Consell de Govern de 15 de desembre de
2011, i el Tercer Pla d’Acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB, aprovat per acord del Consell de
Govern de 17 de juliol de 2013, els quals constitueixen el marc de referència per a la convivència a la UAB.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Economia i d’Organització, ha adoptat els
següents
ACORD
Donar-se per assabentat del Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi de la UAB,.

Acord 34/2014, de 22 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’aprovació dels preus màxims autoritzats del
servei de restauració de la UAB per al curs 2014-2015.
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats.
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Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vistos els articles 91 a 109 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions
Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vist el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Vist l'article 10, 1 lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització que estableix que li correspon aprovar
els preus i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora, la Comissió d’Economia i
d’Organització, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2014- 2015.
[Document]
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia i d’Organització, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius

Acord 35/2014, de 22 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist l'acord del Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) del 26 de
novembre de 2013 que va aprovar els criteris del càlcul de les tarifes per al 2014, que van permetre determinar
les tarifes a aplicar per al 2014 a l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC.
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC.
Vis l’Acord del Govern de 5 d’agost de 2014 pel qual es ratificà l’aprovació de les tarifes a aplicar pel CSUC pels
serveis de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació per a l’any 2014 que presta en la seva qualitat de
mitjà propi i servei tècnic de les seves institucions consorciades.
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes i les seves modificacions
corresponen al Consell de Govern, qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula
que les tarifes del CSUC en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions
consorciades requerirà la ratificació d’aquestes.
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat.
Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013,
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització,
la Comissió d’Economia i d’Organització, ha adoptat els següents

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 15 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 122

octubre / 2014

ACORDS
PRIMER. Ratificar de les tarifes a aplicar pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), pels serveis
de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació per a l’any 2014 que presta en la seva qualitat de mitjà
propi i servei tècnic de les institucions consorciades.
SEGON. Elevar aquesta ratificació al Consell Social per a que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la
vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 36/2014, de 22 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d'altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva.
Vista la proposta de convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als
laboratoris de la UAB aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i Organització de 20 de febrer de 2014.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per Acord de 14 de març de 2013 pel que fa a les competències
de la Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de
l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i
organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de
riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2014. [Document]
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords.

I.4.3. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 30/2014, de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques
i privades a les que estiguin adscrits.
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Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de maig de 2014 pel qual s’aprova la convocatòria i
el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2014-2015, i atesa la necessitat
d’ampliar en una plaça destinada al Departament de Comunicació audiovisual i publicitat, l’esmentada
convocatòria.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria de places d’ampliació de la 12a. convocatòria i el calendari per a la
contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 14/15. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord,

Acord 31/2014, de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques
i privades a les que estiguin adscrits.
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vistos els acords de la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de maig de 2014 i 30 de juny de 2014 pel
qual s’aprova la convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 20142015, i l’ampliació de l’esmentada convocatòria, respectivament.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la resolució de l’ampliació de la 12a. convocatòria d’Investigadors Predoctorals per al curs
14/15. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 17 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 122

octubre / 2014

Acord 32/2014, de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
programació docent de les facultats i escoles.
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius,
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 29 d’abril de 2014 pel qual es va aprovar la
metodologia utilitzada enguany en les reunions amb directors de departaments en l’assignació de recursos per
al curs 2014-2015.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de maig de 2014 pel qual es van aprovar les
dotacions de plantilla de professorat als Departaments per al curs 2014-2015.
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les
dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents.
Atesa la disfunció creada a la Facultat de Ciències de l’Educació per l’assignació sobrevinguda d’un 50% més
d’estudiants per part de l’Oficina de Preinscripció a diverses especialitats del Màster en Formació del Professorat
de Secundària.
Atès que aquesta assignació comporta la programació de més grups de docència a les especialitats de
Geografia/Història, Llengua Catalana i Castellana i Ciències Experimentals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la dotació provisional per al curs 2014/15 de dues places de professor associat de nivell A.2.6
al Departament de Didàctica de la Llengua i de les Ciències Socials i d’una plaça de nivell A.2.3 al Departament
de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals.
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 33/2014, de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació
acadèmica del professorat de la UAB.
Atès que l’article 8 de l’esmentat model disposa que pel que fa al seu seguiment i avaluació correspondrà a la
Comissió de Personal Acadèmic resoldre i interpretar les qüestions derivades de l’aplicació del model.
Vist l’article 18.1 h) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de professorat pel Consell de Govern,
i interpretar i desenvolupar aspectes no previstos d’acord amb els principis generals establerts respecte
d’aquesta qüestió.
Atès que una part de professorat de la UAB té adscrits els Projectes de Recerca a centres de l’Esfera UAB.
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Atès que la informació sobre aquests projectes arriba a les oficines centrals amb un calendari diferent que el
que es refereix als projectes de la resta d’investigadors de la Universitat.
Atès que el Model de Dedicació Acadèmica estableix a l’article 1.2 l’instant en el que es compta l’activitat
investigadora del professorat a efectes de determinar la dedicació docent del professorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Acordar que pel que fa als projectes d’investigació adscrits a centres de l’Esfera i amb l’efecte de
determinar la dedicació docent del professorat per a un determinat curs acadèmic la data que es considerarà
serà la del 31 de desembre de dos anys abans.
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 34/2014, de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic
Atès que la internacionalització de la docència de la nostra universitat passa per la incorporació de la llengua
anglesa com a llengua vehicular en la impartició de la docència en una proporció considerable d’assignatures de
Grau de la UAB, i que un ventall ampli d’assignatures impartides en anglès millorarà les competències
lingüístiques en terceres llengües dels estudiants de la UAB a l’hora que facilitarà la incorporació a les nostres
aules d’estudiants d’arreu del món, posicionant millor l’oferta formativa de la nostra universitat en el context
internacional.
Atès que com a mesura complementària al Pla de Llengües aprovat pel Consell de Govern de 26 de gener de
2011 i amb la finalitat d’incentivar la progressiva incorporació de l’anglès a les nostres aules s’ha regulat el
reconeixement del que serà objecte la impartició de docència en aquesta llengua.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona ha de continuar mantenint el seu vincle amb els centres
d’Ensenyament Secundari com a instrument divulgador de la nostra activitat i com a mecanisme de captació de
futurs estudiants molt motivats i que una de les eines de què disposa la universitat per assolir aquest objectiu
consisteix en la col·laboració del nostre professorat en les activitats de tutorització de Treballs de Recerca dintre
del Programa Argó, tasca que haurà de ser objecte de reconeixement acadèmic.
Atès que la UAB ha apostat per incrementar la seva projecció internacional mitjançant la impartició de Cursos
Massius Oberts en línia (els anomenats MOOC), i que és voluntat de la Universitat reconèixer la tasca que
desenvolupa el professorat que participa en el projecte, tasca que porta implícita l’elaboració dels materials
necessaris per poder dissenyar uns cursos que projectin una imatge d’excel·lència de la nostra Universitat.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació
acadèmica del professorat de la UAB.
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el reconeixement per docència impartida en anglès, per participació en el Programa Argó i en
cursos MOOC. [Document]

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 19 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 122

octubre / 2014

Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 35/2014, de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la necessitat d’actualització del model d’ensenyament i aprenentatge en els estudis de la UAB arran de
l’adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior, la qual cosa suposa una nova implicació de docents i
estudiants a l’hora d’impartir i adquirir coneixements i atorga un pes més alt a l’avaluació continuada, alhora
que obliga a replantejar els serveis de suports a la docència.
Vist que el Codi de Bones Pràctiques de Docència i Estudi pretén assenyalar comportaments i actituds que
s’esperen dels col·lectius implicats, i que inclou doncs aquelles pràctiques que són conseqüència de les
transformacions esdevingudes en els darrers anys, tot recordant-ne d’altres ja conegudes.
Vist el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
Vist el document de Principis i Valors del la UAB, aprovat per acord de Consell de Govern de 15 de desembre de
2011, i el Tercer Pla d’Acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB, aprovat per acord del Consell de
Govern de 17 de juliol de 2013, els quals constitueixen el marc de referència per a la convivència a la UAB.
Vistos els acords de data 22 d’octubre de 2014 de la Comissió d’Economia i Organització i el de 17 de setembre
de 2014 de la Comissió d’Afers Acadèmics en relació amb el document de bones pràctiques en la docència i
l’estudi.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat
els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentats del Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi de la UAB.
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.

Acord 36/2014, de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un
Departament o Institut propi o participat de la UAB.
Atès que l’entitat Operacions de Barcelona de Serveis Municipals S.A ha sol·licitat a la UAB la possibilitat que
alguns dels seus investigadors exerceixin tasques de recerca a la UAB.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar el reconeixement com a investigadors vinculats a la UAB als investigadors de l’entitat
Operacions de Barcelona de Serveis Municipals. [Document]
Segon.- Els esmentats investigadors quedaran assignats al Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la
UAB.
Tercer.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.

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

Acord 4/2014, de 6 d’octubre de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes
Estratègics.
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació pel reconeixement del Laboratori
d’Especiació Química com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) promogut pel doctor Valiente.
Ates l’informe del interessats on manifesten l’objectiu i les activitats a desenvolupar pels integrants del LPS
Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de
Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i
47/2014, de dates 2 de març, 5 de juny i 22 de juliol, respectivament segons els quals, un laboratori de
prestació de serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres,
per acord de la comissió delegada del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.
Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis
universitaris de suport a la transferència de coneixements.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement del Laboratori d’Especiació Química com a Laboratori de Prestació de
Serveis (LPS). [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius
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I.5. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 01/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual es dona el vistiplau a la
utilització del sistema de votació electrònica per a les eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la
UAB 2014.
Acord 02/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta la proposta
de calendari electoral per a les eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la UAB 2014.
Acord 03/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepten els criteris
per a l’elaboració dels censos per a les eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la UAB 2014 i
s’aprova que els censos electorals s’elaboraran a partir de les dades de matrícula que consten a data 27
d’octubre de 2014 per a estudiants de grau i màster i 29 d’octubre de 2014 per a estudiants de doctorat.
Acord 04/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta incloure

l’Escola de Doctorat com a nova circumscripció electoral, tot mantenint l’Escola de Postgrau.
Acord 05/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta publicar els

censos només a través de l’eina Publicens corresponent a la mateixa plataforma informàtica que es
fa servir per a la votació electrònica.
Acord 06/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova el repartiment
del nombre de membres dels estudiants del Claustre de la UAB entre els diferents centres.
Acord 07/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova que la
composició de la Mesa Electoral Electrònica per a les eleccions al Claustre de la UAB 2012 sigui de sis membres:
secretària general, comissionat del rector per a la Societat de la Informació, un representant del sector A, un
representant del Sector B, un representant de sector C i un representant del sector D.
Acord 08/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova que la
composició de la Mesa d’Administració per a les eleccions al Claustre de la UAB 2012 sigui de tres membres: el
comissionat del rector per a la Societat de la Informació, la cap del Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de
Coordinació Institucional.
Acord 09/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’aproven els models
següents:

-

Sol·licituds de candidatures
Formulari de reclamació al cens electoral
Formulari de reclamació a candidatures
Formulari de reclamació als resultats provisionals

Acord 10/2014, de 16 d’octubre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova com a
nomenclatura oficial d’aquestes eleccions la denominació següent: “Eleccions de representants d’estudiants
de la UAB 2014”.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 4/2014 del gerent, de 9 d’octubre de 2014, pel reconeixement d’una jornada de permís per a
la participació del Personal d’Administració i Serveis a la Festa Major [Document].

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 23 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 122

octubre / 2014

III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 24 de juny de 2010, entre la UAB i la Universidad Estatal Ivane Javakhishvili de Tbilisi (Georgia),
per la creació de “Instituto de Derecho Español de Tbilisi” i Cooperation Agreement between the UAB and J.
Tbilisi State University.
Conveni de 4 d’agost de 2014, entre la UAB i Kyushu University, Faculty of Languages and Cultures (Nishiku, Fukuoka-shi, Japan) (Japó), de cooperació Internacional.
Conveni de 8 d’octubre de 2014, entre la UAB i China Centre for Contemporary World Studies (Xina), de
cooperació Internacional.
Conveni de 11 d’octubre de 2014, entre la UAB i Conestoga College Institute of Technology and Advanced
Learning (Canadà), de cooperació Internacional.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 26 Juny 2013, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d'Economia i Coneixement i el Departament de Cultura, i de les Universitats que formen part de la
Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), per impulsar i
garantir la formació i l'acreditació de llengües en l'àmbit universitari.
Conveni d’1 de gener 2014, entre la UAB i l’ Ajuntament de Sabadell, Vuitena (8ª) Addenda al Conveni de
col·laboració per a emmarcar l'actuació entre la UAB i l'Ajuntament de Sabadell en la participació en el projecte
"Campus Ítaca" de la UAB de l'any 2014.
Conveni de 8 de gener 2014, entre la UAB i La Fundació Biblioteca Josep Laporte, pel qual la UAB encomana
a la FBJL la gestió de la biblioteca presencial de la Facultat de Medicina de la UAB, ubicada a l'edifici Casa de
Convalescència.
Conveni d’11 de març de 2014, entre la UAB i la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Pública de
Navarra (UPNA) i la Universitat de Barcelona (UB), per la realització conjunta del Títol oficial del “Máster
Universitario en Gestión de Suelos y Aguas”.
Addenda de 24 de març de 2014 al conveni d’11 d’octubre de 2011, entre la UAB i la Fundació Privada
Rinaldi - Escola Universitària Salesiana de Sarrià, pel canvi de denominació del MU en Direcció d'Empreses
Industrials que passa a denominar-se Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial.
Conveni de 22 de maig de 2014, entre la UAB i l’ Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), per la
Celebració del XII Concurs Student d'Estadística Aplicada.
Conveni de 30 de maig de 2014, entre la UAB i l’ Ajuntament d'Ullastrell per emmarcar l'actuació entre la
UAB i l'Ajuntament d'Ullastrell en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2014.
Addenda de 3 de juny de 2014, entre la UAB i l’ Institut Català de la Salut (ICS), al conveni marc ICS (Vall
d'Hebrón i Germas Trias i Pujol) - Concert entre ICS i la UAB en objectius docents, assistencials i de recerca Conveni Hospitalari).
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Conveni de 19 de juny de 2014, entre la UAB i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), per establir
les condicions de la col·laboració entre l'ASPB i la Facultat de Veterinària de la UAB en la realització d'activitats
de diverses assignatures del Grau de Veterinària.
Conveni de 21 de juliol de 2014, entre la UAB i la Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL, SL), per desenvolupar
actuacions i projectes comuns, intercanviant informació perquè les notícies i reportatges d’actualitat que es
generen a partir de la televisió IP de la Facultat (UAB Campus Mèdia) puguin ser transferides a La Xarxa per a
la seva utilització. I també la transferència d’informació des de la UAB Campus Mèdia a La Xarxa.
Conveni de 25 de juliol de 2014, entre la UAB i Metalast, S.A.U, per la cessió temporal gratuïta d’un equip
GVG destinat al funcionament de la piscina ubicada en el SAF de la UAB.
Conveni de 20 d’Agost de 2014, entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB), per la modificació de full d'encàrrec
de gestió (s'amplia objecte de l'encàrrec i la UAB encarrega a la FUAB donar servei d'atenció i assessorament a
membres de la comunitat universitària procedents d'altres universitats. També la direcció funcional i la
implantació i millora de l'EEE)
Addenda d’1 de setembre de 2014 al conveni de 12 de setembre de 2012, entre la UAB i el Consorci
Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE), conveni de col·laboració docent, a través de la figura
del professor vinculat (art. 138 Reglament Personal Acadèmic de la UAB).
Addenda d’1 de sete,bre de 2014 al conveni de 10 de maig de 2013, entre la UAB i la Fundació Institut
de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP), per al reconeixement del Personal Investigador
Vinculat a la UAB de personal contractat per IRHSCSP i FGSHSCSP.
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i Vila Universitària, S.L, contracte d'arrendament de local a
l'edifici Vila 2 - La UAB arrendatari, arrenda local que serà destinat exclusivament a "Aula de programa de
Màsters, marketing, comerç i distribució de la UAB".
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), per l’
incorporació de la UAB al Consorci Centre de Recerca Matemàtica.
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), en
relació a la cessió d'ús d'espais, bens i assumpció de despeses.
Conveni de 17 de setembre de 2014, entre la UAB a través de l’ICTA i Norwegian Institute for nature
Research the (NINA), per la col·laboració en recerca.
Conveni de 19 de setembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma (FUAB), per facilità
als estudiants dels cicles de FP, l'accès a serveis com la targeta d'estudiant, campus virtual, biblioteques …
Conveni de 20 de setembre de 2014, entre la UAB, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona "La Caixa" i la Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida, per a la realització del Màster
Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida.
Conveni de 26 de setembre de 2014, entre la UAB i Fundació Caixa Catalunya - La Pedrera, per la cessió de
la Sala Gaudí a la UAB per a la celebració d'una lliçó inaugural el 14 de novembre de 2014.
Conveni de 2 d’octubre de 2014, entre la UAB i Esteve Animació, SL, per la col·laboració acadèmica, de
recerca i desenvolupar la implementació de la plataforma PIM.
Conveni de 3 d’octubre de 2014, entre la UAB i l’Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV), per
la preservació del patrimoni bibliogràfic i organització d'una biblioteca auxiliar en Història de la Veterinària.
Addenda de 7 d’octubre de 2014, entre la UAB i l’ Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), per la
col·laboració docent durant el curs 2014-2015.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Serveis
[tornar a l’índex]

Reconeixement del Laboratori d’Especialització Química com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) a
partir de l’acord 4/2014, de 6 d’octubre de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics.
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V. Nomenaments
i cessaments
V.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

V.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Mª del Pilar Casado Lechuga
coordinadora d’Estudis adjunta del Grau de Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Eulàlia Pérez Vallverdú
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Silvia Blanch Gelabert
coordinadora del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Marta González Silveira
coordinadora d’Estudis adjunta del Grau de Física de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Isidre Gibert González
coordinador d’Estudis del Màster de Microbiologia aplicada de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Jean Didier Marechal
coordinador del Grau de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Adrià Martín Mor coordinador
del SERIM de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Patrícia López García
coordinadora de pràctiques del Grau de Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Jacqueline Minett vicedegana
d’ordenació acadèmica i mobilitat de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Anna Ortiz Guitart
coordinadora d’Estudis de Grau de Geografia i Ordenació del Territori de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Anna Badia Perpinyà
sotscoordinadora d’Estudis de Grau de Geografia i Ordenació del Territori (Geografia en xarxa) de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Maria Garganté Llanes
coordinadora d’Estudis de Grau en Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell
coordinadora d’Estudis de Grau en Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Angel J. Gallego Bartolomé
coordinador del Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Romualdo Moreno Ortiz
sotsdirector pel Campus de Sabadell de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Xavier Giró Martí coordinador
d’Estudis de Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de la Facultat de Ciències de
la Comunicació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Mercedes Narciso Farias
sotscoordinadora del Grau de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
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Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Carme Miralles Guasch
coordinadora d’Estudis del Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de
la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Alberto Marco Valle coordinador
del Rotatori de Salut Pública de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Anna Meléndez Peretó
sotscoordinadora Estudis de Criminologia de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Albert Pastor Martínez
coordinador Màster en Drets Sociolaborals de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Antoni Castel Tremosa
president de la Comissió de Màsters de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 21 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto
secretari territorial-coordinador de la Unitat Docent Parc Taulí i vicedegà d’Alumnes i Mobilitat de la Facultat de
Medicina.
Resolució del rector, de 27 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Lorena Garrido Jiménez
coordinadora Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 28 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Josep Guitart Duran
coordinador del Màster en Arqueologia Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres.

V.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Sílvia Blanch Gelabert cessa com a
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Maria Mercè Edo Basté cessa com a
coordinadora del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Ramon Piqué Huerta cessa com a
coordinador del SERIM de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Maria Prats Ferret cessa com a
coordinadora d’Estudis de Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Anna Ortiz Guitart cessa com a
sotscoordinadora de Geografia i Ordenació del Territori (Geografia en xarxa) de la Facultat de Filosofia i
Lletres.
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Ricardo Esteban Legarreta cessa com
a coordinador Màster en Drets Sociolaborals de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Fernando Sabés Turmó cessa com a
president de la Comissió de Màsters de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 28 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Francesc D’Assis Cortes Mir cessa com
a coordinador del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga i coordinador del
Doctorat en Història de l’Art i Musicologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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V.2. Escoles adscrites i vinculades
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Mercè Abades i Porcel
directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau.

V.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Júlia Esteve i Reig cessa com a
directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau.

V.3. Departaments
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Antoni Teixell Càcharo director
del Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor David Manuel Gómez Gras
secretari del Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Albert Griera Artigas
coordinador del Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Pilar Segura Torres directora
del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora M. Carme Viladrich Segués
secretària del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Joan Maria Minguet Batllori
coordinador del programa de doctorat en Història de l’Art i Musicologia.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Lluís Capdevila Ortís
coordinador de la Unitat de Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Ramon Cladellas Pros secretari
del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Ibis Marlene Álvarez Valdivia
coordinadora de la Unitat d’Evolutiva del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio Castiñeiras
González director del Departament d’Art i de Musicologia.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Victòria Solanilla Demestre
secretària del Departament d’Art i de Musicologia.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Montserrat Bacardí Tomàs
coordinadora del Doctorat del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Blai Guarné Cabello
sotscoordinador del Doctorat del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor David Garcia Quintana
coordinador de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
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Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Jordi Fernández Castro director
del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Inés Maria de Torres Ramírez
coordinadora de planificació i desplegament d’assignatures emergents del Departament de Ciències
Morfològiques.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Maria Eugenia Suárez Ojeda
coordinadora Laboratori Enginyeria Química III del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Montserrat Sarrà Adroguer
coordinadora Laboratori Enginyeria Química Avançada del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Javier Lafuente Sancho
coordinador de laboratori d’Enginyeria Ambiental i Pràctiques en planta pilot a l’Aigep (Tolousse) del
Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Josep López Santín coordinador
Laboratori Enginyeria Bioquímica del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Carles De Mas Rocabayera
coordinador Laboratori Enginyeria Química I del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Pau Ferrer Alegre coordinador
Laboratori integrat del Departament d’ Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Teresa Vicent Huguet
coordinadora primer curs Grau d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Montserrat Solsona Pairó
coordinadora del Doctorat de Demografia del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Laia Viladot Vallverdú
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Joaquin Ariño Carmona
director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual nomena la senyora Assumpció Bosch Merino
secretària del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual nomena el senyor Néstor Gómez Trias
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Veterinària del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

V.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual el senyor David Manuel Gómez Gras cessa com a
director del Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Albert Griera Artigas cessa com a
secretari del Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Antoni Teixell Càcharo cessa com a
coordinador del Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Eduardo Doval Diéguez cessa com a
director del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2014, per la qual la senyora M. Pilar Segura Torres cessa com a
secretària del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
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Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Joana Moix Queraltó cessa com a
coordinadora de la Unitat de Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Andrés Chamarro Lusar cessa com a
secretari del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Ramon Cladellas Pros cessa com a
coordinador de la Unitat d’Evolutiva del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Jordi Ballester Gibert cessa com a
director del Departament d’Art i Musicologia.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Anna Orriols Alsina cessa com a
secretària del Departament d’Art i Musicologia.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Josep Bartomeu Cladera Cerda cessa
com a coordinador de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Ibis Marlene Álvarez Valdivia cessa
com a coordinadora de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Maria Núria Silvestre Benach cessa
com a directora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Francesc-Xavier Avilés Puigvert cessa
com a director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Jose Miguel Lizcano De Vega cessa
com a secretari del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual la senyora Anna Cabré Pla cessa com a
coordinadora del Doctorat de Demografia del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 16 d’octubre de 2014, per la qual el senyor Joaquin Ariño Carmona cessa com a
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Veterinària del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

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

V.5.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2014, per la qual renova el nomenament del senyor Jordi Capo
Giol com a membre del Consell de Govern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2014, per la qual renova el nomenament del senyor Joan Subirats
Humet com a membre del Consell de Govern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Resolucions
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2014, per la qual es fan públics els resultats dels concursos per a
l’accés a places de professor agregat en règim de contracte laboral en el marc del Pla Serra Húnter, segons es
detalla:
Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil
Adjudicació

UAB-AG-04
1
Agregat/ada
Antropologia Social i Cultural
Antropologia Social i Cultural
Josep Lluís Mateo Dieste – NIF: 39344872Z

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil
Adjudicació

UAB-AG-05
1
Agregat/ada
Ciències de l’AntiguItat i de l’Edat Mitjana
Egiptologia
Josep Cervelló Autuori – NIF: 461118904V

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil
Adjudicació

UAB-AG-07
1
Agregat/ada
Sociologia
Sociologia de la discriminació
Maria Teresa Sordé Martí – NIF:39897743B

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita

UAB-AG-17
1
Agregat/ada
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals
Didàctica de la Matemàtica
Lourdes Figueiras Ocaña – NIF: 33511847L

Perfil
Adjudicació

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil
Adjudicació

.
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UAB-AG-18
1
Agregat/ada
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i
Corporal
Educació de les arts visuals
Maria Montserrat Rifà Valls – NIF:
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VI.2. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.2.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 d’octubre de 2014, per la
qual es convoca concurs específic per a la provisió de 2 places, segons es detalla:
Denominació
Gestor/a econòmic/a
Gestor/a econòmic/a

Destinació
Gestió Econòmica de Veterinària (Administració de Centre de
Veterinària)
Gestió Econòmica de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia
(Administració de Centre de Ciències Polítiques i Sociologia)

Horari
9 – 17:30
9 - 17:30

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 d’octubre de 2014, per la
qual es convoca concurs específic per a la provisió de 2 places, segons es detalla:
Denominació
Gestor/a departamental
Gestor/a institut

Destinació
Unitat Integrada de Suport Administratiu dels depts. De Filologia
Catalana i de Filologia Espanyola (Administració de Centre de
Filosofia i Lletres)
Institut de Neurociències (Administració de Centre de Medicina)

Horari
9 – 17:30
9 - 17:30

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 d’octubre de 2014, per la
qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a amb destinació al Consell Social.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 d’octubre de 2014, pel qual es
convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, d’una plaça
de Tècnic/a especialista de granges (personal laboral grup 3) amb destinació al Servei de Granges i Camps
Experimentals de l’Administració de centre de Veterinària.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 d’octubre de 2014, pel qual es
convoca concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió d’una plaça de Cap d'Unitat (personal laboral
grup 1), amb destinació a la Unitat d'Avaluació de la Qualitat de l'Oficina de Qualitat Docent.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 d’octubre de 2014, pel qual
s’obre un termini per presentar les sol·licituds per a la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis,
de la plaça de secretari/ària de direcció amb destinació a l’Àrea de Relacions Internacionals.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 d’octubre de 2014, pel qual es
convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, d’una plaça
de Tècnic/a especialista de laboratori (personal laboral grup 3) amb destinació al Departament de Ciències de la
Computació de l’Administració de centre de l’Escola d’Enginyeria.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 d’octubre de 2014, pel qual es
convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, d’una plaça
de Tècnic/a especialista de laboratori (personal laboral grup 3) amb destinació a l’Administració de centre de
Veterinària.

VI.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 d’octubre de 2014, per la
qual es resol el procés selectiu per cobrir, amb caràcter interí, 3 places de Tècnic/a Gestor/a d’Orientació
(escala de gestió - subgrup A2), amb destinació a l’Oficina de Treball Campus, adjudicant les places a les Sres.
Laura Capdevila, Eva María Domínguez i Lurdes Pretel.
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Secretaria General
Edifici A – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 1336 – Fax: 93 581 2000
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