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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 69/2014, de 19 de novembre, 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.
Vist l’article 15.2 de la Llei Orgànica 6/2011, de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 61.2 dels Estatus de la UAB, que estableix que formen part del Consell de Govern tres membres del
Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària, i atès que a data actual resta pendent el
nomenament de dos membres del Consell Social en el Consell de Govern 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 vicepresidenta del Consell Social, en substitució de la senyora Mireia Belil, el
mandat de la qual com a membre del Consell Social va vèncer el mes de juny de 2014.
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el senyor Mario García Sánchez-Puerta i el
senyor Daniel Furlan Silvestri, proposa el senyor Mario García Sánchez-Puerta com a president de la Comissió
Societat-Universitat del Consell Social, en substitució del senyor Daniel Furlan.
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb els senyors Tirso Gracia Serrano i Alejandro
José de Llano Salvador, proposa els senyors Tirso Gracia Serrano i Alejandro José de Llano Salvador com a
membres vocals de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social.
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Tania Nadal Vicens i el senyor Mario
García Sánchez-Puerta, proposa la senyora Tania Nadal i el senyor Mario García que representin el Consell
Social en el Consell de Govern de la UAB.
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 vicepresidenta del Consell Social de la UAB.

2) Nomenar el senyor Mario García Sánchez-Puerta president de la Comissió Societat-Universitat del Consell
Social de la UAB.
3)
Nomenar els senyors Tirso Gracia Serrano i Alejandro José de Llano Salvador membres vocals de la
Comissió Societat-Universitat del Consell Social de la UAB.
4) Nomenar la senyora Tania Nadal Vicens i el senyor Mario García Sánchez-Puerta representants del Consell
Social al Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Acord 70/2014, de 19 de novembre, 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
96/11-2014,PLE 97/11-2014, PLE 98/11-2014, PLE 99/11-2014, PLE 100/11-2014.)
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.
Vist l’acord 61/2014, pres en la reunió del Consell de Govern de 5 de novembre de 2014, referent a la creació
de títols de màsters i diplomes de postgrau propis.
Vist l’acord 25/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 7 de novembre, en virtut del qual
s’acorda Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la
creació, per al curs 2014/2015, del nou títol de màster propi en Neuromàrqueting , d’acord amb el que consta
en el document CA 30/11-2014. 2)Aprovar la creació dels nous diplomes de postgrau propis següents: a)
Diploma de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica, d’acord amb el que consta en el document CA
31/11-2014; b)Diploma de Postgrau en Gestió de la Seguretat de la Informació, d’acord amb el que consta en
el document CA 32/11-2014. c)Diploma de Postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia
Ocupacional, d’acord amb el que consta en el document CA 33/11-2014. 3)Aprovar la modificació de la
denominació del màster propi següent, d’acord amb el que consta en el document CA 34/11-2014: Màster en
Gastroenterologia i Hepatologia Pediàtrica que passa a denominar-se Màster en Gastroenterologia, Hepatologia
i Nutrició Pediàtrica. 4) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment
d’aquest acord. 5) 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, per al curs 2014/2015, del nou títol de màster propi en Neuromàrqueting, d’acord amb
el que consta en el document PLE 96/11-2014.
2)

Aprovar la creació dels nous diplomes de postgrau propis següents:

a) Diploma de Postgrau en Dinamització LocalAgroecològica, d’acord amb el que consta en el document PLE
97/11-2014.
b) Diploma de Postgrau en Gestió de la Seguretat de la Informació, d’acord amb el que consta en el document
PLE 98/11-2014.
c) Diploma de Postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional, d’acord amb el
que consta en el document PLE 99/11-2014.
3)
Aprovar la modificació de la denominació del màster propi següent, d’acord amb el que consta en el
document PLE 100/11-2014:
Màster en Gastroenterologia i Hepatologia Pediàtrica que passa a denominar-se Màster en Gastroenterologia,
Hepatologia i Nutrició Pediàtrica.
4)

Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.

5) Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 71/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Modificació de denominació de títols de doctorat.
Exposició de motius
Atesa la petició de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de
Postgrau.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, 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 el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 62/2014 pres en la reunió del Consell de Govern de 5 de novembre, en relació a la modificació de
denominació de programes de doctorat.
Vist l’acord 26/2014 pres per la Comissió Acadèmica de 7 de novembre, pel qual s’acorda elevar al Ple del
Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Informar favorablement la proposta de modificació de la
denominació dels programes de doctorat següents: a) Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i
Tecnologia/Doctorate in Law, Science and Technology, que passa a denominar-se Doctorat Erasmus Mundus en
Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology. b) Teoria de la Literatura, que
passa a denominar-se Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. c)Continguts de Comunicació a l’Era
Digital, que passa a denominar-se Comunicació Audiovisual i Publicitat. d) Medicina Preventiva i Salut Pública,
que passa a denominar-se Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública. e) Economia, Organització i
Gestió, que passa a denominar-se Economia, Organització i Gestió (Business Economics)/Doctorate in
Economics, Management and Organization. f)Creació i Gestió d'Empreses, que passa a denominar-se Creació i
Gestió d’Empreses / IDEM, Doctorate In Entrepreneurship and Management. g) Ciència Política, Polítiques
Públiques i Relacions Internacionals, que passa a denominar-se Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions
Internacionals / Politics, Policies and International Relations. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a
l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de
Catalunya als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment
del punt primer d’aquest acord. 4) 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)

Informar favorablement la proposta demodificació de la denominació dels programes de doctorat següents:

a) Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Doctorate in Law, Science and Technology, que
passa a denominar-se Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science
and Technology.
b) Teoria de la Literatura, que passa a denominar-se Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
c) Continguts de Comunicació a l’Era Digital, que passa a denominar-se Comunicació Audiovisual i Publicitat.
d) Medicina Preventiva i Salut Pública, que passa a denominar-se Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut
Pública.
e)
Economia, Organització i Gestió, que passa a denominar-se Economia, Organització i Gestió (Business
Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization.
f)
Creació i Gestió d'Empreses, que passa a denominar-se Creació i Gestiód’Empreses / IDEM, Doctorate In
Entrepreneurship and Management.
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g) Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals, que passa a denominar-se Ciència Política,
Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns.
3)

Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.

Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 72/2014, de 19 de novembre, 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.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix: 1) La Comissió Econòmica es
dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en
el document CE 101/11-2014; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del
pressupost 2014 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 19 de novembre està
pendent de dur-se a terme, i que, per tant, l’acord 72/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de
2014, resta subjecte a l’acord de la Comissió Econòmica.
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 101/11-2014.

Acord 73/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Criteris del Pressupost de l’any 2015 de la UAB.
Exposició de motius
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l’acord 60/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2015” i les mesures pressupostàries que
l’integren.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar els Criteris Bàsics per elaborar el pressupost
de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE
84/11-2014; 2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per al
2015, d’acord amb els criteris esmentats; 3) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització
i al gerent de la UAB.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 73/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1)
Aprovar els Criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per
a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 102/11-2014.
2)
Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2015,
d’acord amb els criteris esmentats.
3)

Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB.

Acord 74/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2013.
Exposició de motius
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2013 elaborat per l’empresa d’auditoria externa
PricewaterhouseCoopers, S.L.
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: 1) La Comissió Econòmica es
dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2013,
d’acord amb el que consta en el document CE 71/11-2014; 2) Presentar al Ple del Consell Social l’informe de
comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2013 per a la seva informació.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 74/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord de la
Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2013,
d’acord amb el que consta en el document PLE 103/11-2014.
2) Posar a disposició del gerent i de la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB l’informe de comptes anuals
agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2013, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
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Acord 75/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Parc de
Recerca UAB.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 30 de maig de 2014.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de
canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Parc de
Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document CE 72/11-2014; 2) Comunicar aquest acord al director
general de la Fundació Parc de Recerca UAB, a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 75/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al
document PLE 104/11-2014.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, a la vicerectora d’Economia
i Organització i al gerent de la UAB.

Acord 76/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents als
exercicis 2011, 2012 i 2013 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica dels exercicis 2011 i 2012 han estat acordats en la reunió del Patronat de la Fundació de
14 de juliol de 2014 i que els corresponents a l’exercici 2013 han estat aprovats en la reunió del Patronat de 10
de setembre de 2014.
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Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat
d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2011, 2012 i 2013 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document
CE 73/11-2014, CE 74/11-2014 i CE 75/11-2014, respectivament; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora
d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i al director de la Fundació Empresa i Ciència.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 76/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2011, 2012 i 2013 de l’entitat Fundació
Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document PLE 105/11-2014, PLE 106/11-2014 i PLE 107/112014, respectivament.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i al director de la
Fundació Empresa i Ciència.

Acord 77/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2013 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de 20 de juny de 2014.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de 2014, que estableix: Informar favorablement el Ple del
Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat
d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria
econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord
amb el que consta al document CE 76/11-2014; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i
Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 77/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document PLE 108/11-2014.
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2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 78/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Hospital
Clínic Veterinari.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 30 de juny de 2014.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: 1)Aprovar el balanç, el compte
de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de
l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document CE 77/11-2014; 2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 78/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al
document PLE 109/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 79/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents a l’exercici
2013 de l’entitat Fundació Gespa.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2013 de la Fundació Gespa han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 31 de març de 2014.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat
d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Gespa, d’acord amb el que consta al document CE 78/11-2014; 2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 79/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Gespa, d’acord
amb el que consta al document PLE 110/11-2014.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 80/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Doctor
Robert.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Atès l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 11
de juliol de 2014.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat
d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Doctor Robert, d’acord amb el que consta al document PLE 79/11-2014;
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 80/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
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S'ACORDA:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Doctor Robert,
d’acord amb el que consta al document PLE 111/11-2014.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 81/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació
Autònoma Solidària.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 13 de juny de 2014.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat
d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document CE 80/112014; 2)Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a
la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 81/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària,
d’acord amb el que consta al document PLE 112/11-2014.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 82/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Wassu.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
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Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 19 de juny
de 2014.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat
d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb el que consta al document CE 81/11-2014;
2)Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 82/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb
el que consta al document PLE 113/11-2014.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 83/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat UAB-Firms, SL.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat
d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents
a l’exercici 2014 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta al document CE 82/11-2014; 2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 83/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el
que consta al document PLE 114/11-2014.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 84/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Cessió d’ús de béns a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Exposició de motius
Atesa la petició interessada per la directora general de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d’ús de béns
a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut de l’acord 25/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, en data 30 de juliol de
2008, la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat
de que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot
tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió
de l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès nº2.
Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari ha estat gaudint l’ús dels béns d’equip identificats en el
document PLE 115/11-2014.
Atès que per acord del Ple del Consell Social núm. 45/2014, de 26 de juny, es va autoritzar la formalització
amb la Fundació Hospital Clínic Veterinari d’un conveni de cessió d’ús gratuït dels 1.203 de l’edifici V a la FHCV,
pel termini de 20 anys, prorrogables fins el límit establert per la legislació de patrimoni, per destinar-lo a les
seves finalitats fundacionals i amb el deure d’assumir les despeses directes i indirectes dels espais.
Atès que per regularitzar la situació de facto en la que actualment es trobava la Fundació Hospital Clínic
Veterinari resta pendent que la UAB formalitzi al seu favor la cessió d’ús dels béns d’equip identificats al
document PLE 115/11-2014.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 26 i ss. del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els articles 65 i ss. del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vistos els articles 90 i ss. de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
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Vist l’acord 63/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
l’autorització de la cessió d’ús de béns a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm. G-65012775, dels béns mobles identificats al document CE 8511/2014, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions
següents:
-

Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels béns mobles identificats al document CE 85/11-2014.

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes
dels bens l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat pròpia
del Servei per ella oferta.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord; 3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el
seguiment de l’acompliment d’aquest acord; 4)Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes
Estratègics i de Planificació.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 84/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1)
Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm. G65012775, dels béns mobles identificats al document PLE 115/11-2014, segons el que disposa la legislació
vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
-

Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels béns mobles identificats al document PLE 115/11-2014.

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes
dels bens l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat pròpia
del Servei per ella oferta.
2)
Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3)
Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
4)

.

Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
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Acord 85/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent.
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 18 de setembre de 2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE
BARCELONA (UB) i INURRIETA CONSULTORIA INTEGRAL. S.L. (INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar,
amb exclusivitat, la sol·licitud de patent US 13/635,894 ‘New Derivatives of propargylamine having
neuroprotective capacity for the tretament of alzheimer’s and parkingson’s diseases’ i el know-how necessari
per la realització de la invenció compresa a la patent a canvi d’un cànon i pel territori dels EEUU.
Atès l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24 d’octubre de
2014 (Document PLE 116/11-2014).
Vist el caràcter confidencial del document PLE 116/11-2014 i l’article 7, apartat sisè, del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social tenen el
deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les sessions
d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per raó del seu
càrrec.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3 g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d’explotació sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 64/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 18 de setembre de 2014
entre la UAB, el CSIC, la UB i Inurrieta Consultoria Integral. S.L.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre, que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de
llicència de patent formalitzat el 18 de setembre de 2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
(UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE BARCELONA
(UB) i INURRIETA CONSULTORIA INTEGRAL. S.L. (INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar, amb
exclusivitat, la sol·licitud de patent US 13/635,894 ‘New Derivatives of propargylamine having neuroprotective
capacity for the tretament of alzheimer’s and parkingson’s diseases’ i el know-how necessari per la realització
de la invenció compresa a la patent a canvi d’un cànon i pel territori dels EEUU; 2)Encarregar al vicerector de
Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord al
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 85/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es pren el següent
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 18 de setembre de 2014
entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i INURRIETA CONSULTORIA INTEGRAL. S.L.
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(INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la sol·licitud de patent US 13/635,894 ‘New
Derivatives of propargylamine having neuroprotective capacity for the tretament of alzheimer’s and
parkingson’s diseases’ i el know-how necessari per la realització de la invenció compresa a la patent a canvi
d’un cànon i pel territori dels EEUU.
2)

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

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

Acord 86/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Cessió de la titularitat d’una patent.
Exposició de motius
Vista la patent EP13172305.8; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” (en endavant,
‘Patent’) i la seva extensió internacional PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by
chemical tuning” (en endavant, ‘Patent’) de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Atès que el doctor Manuel Valiente Malmagro va tenir una participació com autor/inventor de l’esmentada
Patent.
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des del
registre de la sol·licitud de patent espanyola cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir
aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús (document PLE 117/11-2014).
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant l’INVESTIGADOR no té la intenció de crear una
empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no ha negociat amb terceres empreses la llicència o
subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, l’INVESTIGADOR està d’acord que futures llicències o
transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat (document PLE 118/11-2014).
D’acord amb els apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb els articles
97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada per Acord
del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de
les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués interessada en
ostentar la seva titularitat.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 65/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
autoritzar la cessió de la titularitat que sobre la Patent EP13172305.8; “Method to enrich plant
selenoaminoacids by chemical tuning.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió de la titularitat que sobre la Patent
EP13172305.8; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” (en endavant, ‘Patent’) i la seva
extensió internacional PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning”
ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor Manuel Valiente Malmagro que l’adquireix, pel
preu i condicions que es relacionen:
-

Preu de la cessió: 21 % dels guanys que l’INVENTOR obtingui per la comercialització de la Patent.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 16 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 123

novembre / 2014

- La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte de
cessió.
En cas que l’INVENTOR decideixi crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en cas
d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB percebrà un
royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es subllicència a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn
equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca.
2)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord;
3)Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 86/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es pren el següent
S'ACORDA:
1)
Autoritzar la cessió de la titularitat que sobre la Patent EP13172305.8; “Method to enrich plant
selenoaminoacids by chemical tuning”
(en endavant, ‘Patent’) i la seva extensió internacional
PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” ostenta la Universitat
Autònoma de Barcelona a favor del doctor Manuel Valiente Malmagro que l’adquireix, pel preu i condicions que
es relacionen:
-

Preu de la cessió: 21 % dels guanys que l’INVENTOR obtingui per la comercialització de la Patent.

- La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte de
cessió.
En cas que l’INVENTOR decideixi crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en cas
d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB percebrà un
royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es subllicència a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn
equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca.
2)

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

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

Acord 87/2014, de 19 de novembre, del Consell Social
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Caixa
d’Enginyers.
Exposició de motius
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3 de juny, pel qual s’aprova: 1) Acordar, perquè
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a
curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques que acordi
el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin

.
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disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb
Caixa d’Enginyers (document PLE 119/11-2014).
Vist l’informe tècnic de data 21 d’octubre de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document PLE 119/11-2014), en el que es
fa constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 21 d’octubre de 2014, compleix la
normativa vigent d’acord amb el següent:
L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 14
d’octubre de 2014.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener de
2014 i posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 13 d’octubre de 2014.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels expedients d’endeutament de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement.
Vist l’acord previst a la Comissió Econòmica de 19 de novembre que estableix: Informar favorablement el Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar les condicions financeres amb les que es
contracta una operació d’endeutament a curt termini amb Caixa d’Enginyers d’import 1 milió d’euros, d’acord
amb el que consta en el document CE 89/11-2014; 2)Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de
l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que, per
tant, l’acord 87/2014 que es proposa per al Ple de 19 de novembre de 2014 resta subjecte a l’acord favorable
de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1)
Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini
amb Caixa d’Enginyers d’import 1 milió d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 119/11-2014.
2)

Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.

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

Acord 25/2014, de 7 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis.
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació de màsters propis i 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.

.
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Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 61/2014 del Consell de Govern de 5 de novembre de 2014, que estabelix el següent: PRIMER.Aprovar la creació del nou títol de màster propi següent, per al curs 2014/2015: -Màster en Neuromàrqueting.
SEGON.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents: - Diploma de Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica. -Diploma de Postgrau en Gestió de la Seguretat de la Informació -Diploma
de Postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional .TERCER.- Aprovar la
modificació de la denominació del màster propi següent: -Màster en Gastroenterologia i Hepatologia Pediàtrica
que passa a denominar-se Màster en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. QUART.- Elevar
l'aprovació de la creació de títol de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.CINQUÈ.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el
seguiment dels acords primer a tercer. SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar la creació, per al curs 2014/2015, del nou títol de màster propi enNeuromàrqueting, d’acord amb
el que consta en el document CA 30/11-2014.
2)

Aprovar la creació dels nous diplomes de postgrau propis següents:

a) Diploma de Postgrau en Dinamització LocalAgroecològica, d’acord amb el que consta en el document CA
31/11-2014.
b) Diploma de Postgrau en Gestió de la Seguretat de la Informació, d’acord amb el que consta en el document
CA 32/11-2014.
c) Diploma de Postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional, d’acord amb el
que consta en el document CA 33/11-2014.
3)
Aprovar la modificació de la denominació del màster propi següent, d’acord amb el que consta en el
document CA 34/11-2014:
Màster enGastroenterologiai Hepatologia Pediàtrica que passa a denominar-se Màster enGastroenterologia,
Hepatologia i Nutrició Pediàtrica.
4)

Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.

5)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 26/2014, de 7 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Modificació de títols de doctorat.
Exposició de motius
Atesa la petició de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de
Postgrau.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, 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 el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat.
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Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 62/2014 del Consell de Govern de 5 de novembre de 2014, que estableix el següent: PRIMER.Aprovar la modificació de la denominació dels programes de doctorat següents: -Doctorat Erasmus Mundus en
Dret, Ciència i Tecnologia/Doctorate in Law, Science and Technology, que passa a denominar-se Doctorat
Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/ErasmusMundus in Law, Science and Technology. -Teoria de la
Literatura, que passa a denominar-se Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. -Continguts de
Comunicació a l’Era Digital, que passa a denominar-se Comunicació Audiovisual i Publicitat.-Medicina Preventiva
i Salut Pública, que passa a denominar-se Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública. -Economia,
Organització i Gestió, que passa a denominar-se Economia, Organització i Gestió (Business
Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization. -Creació i Gestió d'Empreses, que passa a
denominar-se Creació i Gestió d’ Empreses / IDEM, Doctorate In Entrepreneurship and Management. -Ciència
Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals, que passa a denominar-se Ciència Política, Polítiques
Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations. SEGON.- Elevar l’aprovació
de la modificació de denominacions de títol de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord
primer.QUART.- Comunicar els presents acords a lavicegerentad’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,
S'ACORDA:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1)
Informar favorablement la proposta demodificació de la denominació dels programes de doctorat
següents:
a) Doctorat ErasmusMundusen Dret, Ciència i Tecnologia/Doctoratein Law,Scienceand Technology, que passa
a denominar-se Doctorat ErasmusMundusen Dret, Ciència i Tecnologia/ErasmusMundus in Law,Scienceand
Technology.
b) Teoria de la Literatura, que passa a denominar-se Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
c) Continguts de Comunicació a l’Era Digital, que passa a denominar-se Comunicació Audiovisual i Publicitat.
d) Medicina Preventiva i Salut Pública, que passa a denominar-se Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut
Pública.
e)
Economia, Organització i Gestió, que passa a denominar-se Economia, Organització i Gestió
(BusinessEconomics)/DoctorateinEconomics, Management and Organization.
f)
Creació i Gestió d'Empreses, que passa a denominar-se Creació i Gestió d’Empreses / IDEM, Doctorate In
Entrepreneurship and Management.
g) Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals, que passa a denominar-se Ciència Política,
Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and InternationalRelations.
2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns.
3)

Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.

4)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 27/2014, de 7 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds i recurs 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.
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Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes la sol·licituds de permanència presentades.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1)
Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 45.495.544-A per a l’assignatura “Control i Instrumentació de Processos Químics” de la
titulació d’ Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria de la UAB per matricular-se en el curs 2014-2015,
d’acord amb el que consta en el document CA 35/11-2014.
2)
Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 46.706.325-H per a l’assignatura “Tecnologia del Medi Ambient” de la titulació d’
Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria de la UAB per matricular-se en el curs 2014-2015, d’acord amb el
que consta en el document CA 35/11-2014.
3)
Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 46.709.376-X per a l’assignatura “Xarxes de Computadors II” de la titulació d’ Enginyeria
Informàtica de l’Escola d’Enginyeria de la UAB per matricular-se en el curs 2014-2015, d’acord amb el que
consta en el document CA 35/11-2014.
4)
Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 43.699.148-E per a l’assignatura “Direcció de Producció i Operacions I” de la titulació d’
Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB per matricular-se en el curs
2014-2015, d’acord amb el que consta en el document CA 35/11-2014.
5) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la sol·licitud de continuïtat dels estudis
presentada per l’estudiant de la Facultat de Biociències de la UAB amb NIE X-4954682-E i que l’alumne pugui
matricular-se en el curs 2014-2015 de l’assignatura “Bioquímica, Estructura i Funció del Sistema Nerviós” del
Màster Oficial en Neurociències de la Facultat de Biociències, d’acord amb el que consta en el document CA
35/11-2014.

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

Acord 57/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica 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.
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Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2014,
d’acord amb el que consta en el document CE 70/11-2014.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2014 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.

Acord 58/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2013.
Exposició de motius
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2013 elaborat per l’empresa d’auditoria externa
PricewaterhouseCoopers, S.L.
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB
corresponent a l’exercici 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 71/11-2014.
2) Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici
2013 per a la seva informació.

Acord 59/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Parc de
Recerca UAB.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 30 de maig de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
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1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al
document CE 72/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, a la vicerectora
d’Economia i Organització i al gerent de la UAB.

Acord 60/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents als
exercicis 2011, 2012 i 2013 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica dels exercicis 2011 i 2012 han estat acordats en la reunió del Patronat de la Fundació de
14 de juliol de 2014 i que els corresponents a l’exercici 2013 han estat aprovats en la reunió del Patronat de 10
de setembre de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2011, 2012 i 2013 de l’entitat Fundació
Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document CE 73/11-2014, CE 74/11-2014 i CE 75/11-2014,
respectivament.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i al director de la
Fundació Empresa i Ciència.

Acord 61/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2013 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de 20 de juny de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 76/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 62/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Hospital
Clínic Veterinari.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 30 de juny de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al
document CE 77/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 63/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents a l’exercici
2013 de l’entitat Fundació Gespa.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
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Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2013 de la Fundació Gespa han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 31 de març de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Gespa, d’acord
amb el que consta al document CE 78/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 64/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Doctor
Robert.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Atès l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 11
de juliol de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Doctor Robert,
d’acord amb el que consta al document CE 79/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 65/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació
Autònoma Solidària.
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Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 13 de juny de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Autònoma
Solidària, d’acord amb el que consta al document CE 80/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 66/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Wassu.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 19 de juny
de 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord
amb el que consta al document CE 81/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
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Acord 67/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2013 de l’entitat UAB-Firms, SL.
Exposició de motius
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2013 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb
el que consta al document CE 82/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent de la UAB i a l’Adjunta a la
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.

Acord 68/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Anàlisi de l’Informe de Suggeriments corresponent a l’exercici 2013.
Exposició de motius
Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la
UAB, realitza un Informe de Suggeriments en la que es recullen recomanacions fruit d’aspectes identificats en el
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la
Universitat emet els seus comentaris o al•legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de
l’Informe de Suggeriments.
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB l’Informe de Suggeriments de
l’exercici 2013.
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en l’Informe de Suggeriments de
l’exercici 2013.
Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1)
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’Informe de Suggeriments
corresponent a l’exercici 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 83/11-2014.
2)
Posar a disposició del gerent i la vicegerent d’Organització de la UAB l’Informe de Suggeriments
corresponent a l’exercici 2013, als efectes de les gestions que siguin oportunes pel que fa a les recomanacions.
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Acord 69/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Criteris per a la elaboració del Pressupost de l’any 2015 de la UAB.
Exposició de motius
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 60/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
el següent: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2015” i les mesures
pressupostàries que l’integren, que s’adjunta; 2) Elevar al Consell Social l’anterior acord per tal que aquest
exerceixi les seves competències d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària; 3)
Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2015, d’acord
amb els criteris esmentats, un cop aprovats pel Consell Social; 4) Comunicar a la vicerectora d’Economia i
Organització i al gerent els presents acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar els Criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per
a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 84/11-2014.
2)
Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2015,
d’acord amb els criteris esmentats.
3)

Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB.

Acord 70/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’ús de béns a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Exposició de motius
Atesa la petició interessada per la directora general de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d’ús de béns
a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut de l’acord 25/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, en data 30 de juliol de
2008, la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat
de que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot
tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió
de l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès nº2.
Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari ha estat gaudint l’ús dels béns d’equip identificats en el
document CE 85/11-2014.
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Atès que per acord del Ple del Consell Social núm. 45/2014, de 26 de juny, es va autoritzar la formalització
amb la Fundació Hospital Clínic Veterinari d’un conveni de cessió d’ús gratuït dels 1.203 m2 de l’edifici V a la
FHCV, pel termini de 20 anys, prorrogables fins el límit establert per la legislació de patrimoni, per destinar-lo a
les seves finalitats fundacionals i amb el deure d’assumir les despeses directes i indirectes dels espais.
Atès que per regularitzar la situació de facto en la que actualment es trobava la Fundació Hospital Clínic
Veterinari resta pendent que la UAB formalitzi al seu favor la cessió d’ús dels béns d’equip identificats al
document CE 85/11-2014.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 26 i ss. del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els articles 65 i ss. del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vistos els articles 90 i ss. de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 63/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
el següent: 1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm.
G-65012775, dels béns mobles identificats al document nº1, segons el que disposa la legislació vigent en
matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels béns mobles identificats al document CE 85/11-2014.
Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes
dels bens l’ús del qual es cedeix.
Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès
per la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat pròpia
del Servei per ella oferta.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords; 3)Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el
seguiment de l’acompliment d’aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi
les seves competències; 5) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm. G65012775, dels béns mobles identificats al document CE 85-11/2014, segons el que disposa la legislació vigent
en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
-

Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels béns mobles identificats al document CE 85-11/2014.

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes
dels bens l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
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- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat pròpia
del Servei per ella oferta.
2)
Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3)
Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
4)

Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 71/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació de contracte de llicència de patent.
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 18 de setembre de 2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE
BARCELONA (UB) i INURRIETA CONSULTORIA INTEGRAL. S.L. (INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar,
amb exclusivitat, la sol·licitud de patent US 13/635,894 ‘New Derivatives of propargylamine having
neuroprotective capacity for the tretament of alzheimer’s and parkingson’s diseases’ i el know-how necessari
per la realització de la invenció compresa a la patent a canvi d’un cànon i pel territori dels EEUU.
Atès l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24 d’octubre de
2014 (Document CE 86/11-2014).
Vist el caràcter confidencial del document CE 86/11-2014 i l’article 7, apartat sisè, del Reglament d’organització
i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social tenen el deure de la
confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les sessions d’aquest
òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per raó del seu càrrec.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3 g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d’explotació sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 64/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
el següent: 1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 18 de
setembre de 2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i INURRIETA CONSULTORIA
INTEGRAL. S.L. (INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la sol•licitud de patent US
13/635,894 ‘New Derivatives of propargylamine having neuroprotective capacity for the tretament of
alzheimer’s and parkingson’s diseases’ i el know-how necessari per la realització de la invenció compresa a la
patent a canvi d’un cànon i pel territori dels EEUU; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva
aprovació, si escau; 3)Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment
de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 18 de setembre de
2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i INURRIETA CONSULTORIA INTEGRAL. S.L.
(INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la sol·licitud de patent US 13/635,894 ‘New
Derivatives of propargylamine having neuroprotective capacity for the tretament of alzheimer’s and
parkingson’s diseases’ i el know-how necessari per la realització de la invenció compresa a la patent a canvi
d’un cànon i pel territori dels EEUU.
2)

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

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

Acord 72/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió de la titularitat d’una patent.
Exposició de motius
Vista la patent EP13172305.8; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” (en endavant,
‘Patent’) i la seva extensió internacional PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by
chemical tuning” (en endavant, ‘Patent’) de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Atès que el doctor Manuel Valiente Malmagro va tenir una participació com autor/inventor de l’esmentada
Patent.
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des del
registre de la sol·licitud de patent espanyola cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir
aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús (document CE 87/11-2014).
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant l’INVESTIGADOR no té la intenció de crear una
empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no ha negociat amb terceres empreses la llicència o
subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, l’INVESTIGADOR està d’acord que futures llicències o
transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat (document CE 88/11-2014).
D’acord amb els apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb els articles
97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada per Acord
del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de
les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués interessada en
ostentar la seva titularitat.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 65/2014, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de novembre, en virtut del qual s’aprova
el següent: 1) Autoritzar la cessió de la titularitat que sobre la Patent EP13172305.8; “Method to enrich plant
selenoaminoacids by chemical tuning” (en endavant, ‘Patent’) i la seva extensió internacional
PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” ostenta la Universitat
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Autònoma de Barcelona a favor del doctor Manuel Valiente Malmagro que l’adquireix, pel preu i condicions que
es relacionen:
-

Preu de la cessió: 21 % dels guanys que l’INVENTOR obtingui per la comercialització de la Patent.

- La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte de
cessió.
En cas que l’INVENTOR decideixi crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en cas
d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB percebrà un
royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es subllicència a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn
equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca.
2) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar el
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els
presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Autoritzar la cessió de la titularitat que sobre la Patent EP13172305.8; “Method to enrich plant
selenoaminoacids by chemical tuning”
(en endavant, ‘Patent’) i la seva extensió internacional
PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” ostenta la Universitat
Autònoma de Barcelona a favor del doctor Manuel Valiente Malmagro que l’adquireix, pel preu i condicions que
es relacionen:
-

Preu de la cessió: 21 % dels guanys que l’INVENTOR obtingui per la comercialització de la Patent.

- La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte de
cessió.
En cas que l’INVENTOR decideixi crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en cas
d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB percebrà un
royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es subllicència a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn
equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca.
2)

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

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

Acord 73/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Caixa
d’Enginyers.
Exposició de motius
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que
curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord
el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions
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d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb
Caixa d’Enginyers (document CE 89/11-2014).
Vist l’informe tècnic de data 21 d’octubre de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document CE 89/11-2014), en el que es
fa constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 21 d’octubre de 2014, compleix la
normativa vigent d’acord amb el següent:
L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 14
d’octubre de 2014.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener de 2014
i posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 13 d’octubre de 2014.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels expedients d’endeutament de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini
amb Caixa d’Enginyers d’import 1 milió d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 89/11-2014.
2)

Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.

Acord 74/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’octubre de 2014.
Exposició de motius
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 30 d’octubre de 2014.
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
1)
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’octubre de 2014, d’acord amb el que
consta en el document CE 90/11-2014.
2)
Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 33 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 123

novembre / 2014

Acord 75/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació del document CE 65/07-2014: inclusió d’un màster universitari no professionalitzador amb el preu
corresponent per al curs acadèmic 2014-2015.
Exposició de motius
Vist l’acord 50/2014, d’11 de juliol, pres per la Comissió Econòmica, en relació als preus dels estudis propis de
la UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2014-2015.
Vist que el Decret 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015, estableix, entre d’altres,
que li correspon al Consell Social aprovar, si escau, una bonificació que pot ser de fins el 30% sobre el preu del
crèdit establert, per aquells estudis de màsters NO professionalitzadors que es determini, així com una
bonificació específica per a màsters Erasmus Mundus.
Atesa la petició de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de fixar una bonificació d’un 24% sobre el preu del
crèdit establert per al màster universitari no professionalitzador en “Logística i Gestió de la Cadena de
subministrament/ Logistics and Supply Chain Manegement”, amb un import resultant arrodonit de
50,00€/crèdit.
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1)
Modificar el document CE 65/07-2014 aprovat en acord 50/2014 de la Comissió Econòmica del Consell
Social de la UAB de data 11 de juliol, d’acord amb el que consta en el document CE 91/11-2014 i en el sentit
que:
a)
En el punt 2 “Estudis de màsters universitaris oficials” de la pàgina 3 del document CE 65/07-2014
s’afegeixi l’apartat f), redactat en els termes següents: “Bonificació d’un 24% sobre el preu del crèdit establert,
amb un import resultant arrodonit de 50,00€/crèdit.”
b)
En l’epígraf 2.1 del punt 2 “Estudis de màsters universitaris oficials” de la pàgina 1 de l’annex I del
document CE 65/07-2014, s’afegeixi el subepígraf 2.1.4, que queda redactat de la manera i amb la informació
següent:
Descripció
2.1.4.Màsters universitaris NO
PROFESSIONALITZADORS coordinats per
la UAB(preu fixat per conveni)
2.1.4.1.Logística i Gestió de la Cadena
de Subministrament/Logistics and
Supply Chain Management

Preus curs
2013/14

Preus curs
2014/15

-

50,00 €

Observacions

Segona matrícula: *1.625; tercera
matrícula: *1750; quarta matrícula i
posteriors; *1.875

2)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per
tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 76/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya pels serveis de l’Àrea de
Biblioteques, Informació i Documentació per a l’any 2014.
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Exposició de motius
Atès 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.
Atès l’acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), el qual va assumir els objectius del CBUC.
Atès 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’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern reunida el 22 d’octubre de
2014, pel qual s’aprova: 1)Ratificar 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, que s’annexa; 2)Elevar aquesta
ratificació al Consell Social per a que exerceixi les seves competències; 3)Encarregar a la vicerectora
d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4)Comunicar els presents acords al
comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerent d'Economia, per tal que portin a terme
les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Ratificar les tarifes 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, d’acord amb el que consta en el document CE 92/11-2014.
2)

Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.

3) Comunicar el present acord al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerent
d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 77/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l’avaluació 2013 del personal
docent i investigador funcionari i contractat.
Exposició de motius
Vistos 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, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de
gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat.
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Atès que al llarg de l’any 2014 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades
per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
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.
Atès el certificat de l’informe i la proposta per a l’assignació de retribucions addicionals per mèrits de docència,
corresponent a la convocatòria de 2013 emesos per AQU Catalunya.
Vist que està previst que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014 es tracti l’acord
corresponent en relació als complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a
l’avaluació 2013 del personal docent i investigador funcionari i contractat, i que, per tant, l’acord 77/2014 de la
Comissió Econòmica del Consell Social resta condicionat a l’acord corresponent del Consell de Govern .
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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 docència per al personal docent i investigador funcionari i contractat de la
UAB que han obtingut avaluació positiva en la convocatòria de 2013, d’acord amb el que consta en el
documentCE94/11-2014.
2)
Aquest acord no tindrà efectes en el cas que el Consell de Govern no aprovi la proposta de complements
retributius, de conformitat amb el que disposa l’article 89.d) de la Llei d’universitats de Catalunya.

Acord 78/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de gestió corresponents a l’avaluació 2013 del personal docent
i investigador funcionari i contractat.
Exposició de motius
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de
gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat.
Atès que al llarg de l’any 2014 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per
les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
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.
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Atès el certificat de l’informe i la proposta per a l’assignació de retribucions addicionals per mèrits de gestió,
corresponent a la convocatòria de 2013 emesos per AQU Catalunya.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014 es preveu tractar l’acord corresponent
en relació als complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l’avaluació 2013 del
personal docent i investigador funcionari i que, per tant, l’acord 78/2014 de La Comissió Econòmica del Consell
Social resta condicionat a l’acord corresponent del Consell de Govern .
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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 gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat de la
UAB que han obtingut avaluació positiva en la convocatòria de 2013, d’acord amb el que consta en el document
CE 95/11-2014.
2)
Aquest acord no tindrà efectes en el cas que el Consell de Govern no aprovi la proposta de complements
retributius, de conformitat amb el que disposa l’article 89.d) de la Llei d’universitats de Catalunya.
3)

Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord.

4)
Comunicar el punt primer d’aquest acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de
Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 79/2014, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats en el primer semestre de l’exercici 2014.
Exposició de motius
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el primer semestre de l’exercici 2014, la qual ha estat facilitada
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per
la UAB en el primer semestre de l’exercici 2014.

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

Acord 60/2014, de 5 de novembre, del Consell de Govern
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al seu
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.
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Vist l’article 10.4.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que determina
que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta específica Comissió informar
sobre la proposta que li sigui presentada sobre criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització, en la seva sessió de 22 d’octubre de 2014, ha informat
favorablement el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2015”.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el Consell de Govern ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2015” i les mesures
pressupostàries que l’integren, que s’adjunta. [Document]
SEGON.- Elevar al Consell Social l’anterior acord per tal que aquest exerceixi les seves competències
d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària.
TERCER.- Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2015,
d’acord amb els criteris esmentats, un cop aprovats pel Consell Social.
QUART.- Comunicar a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent els presents acords.

Acord 61/2014, de 5 de novembre, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació de màsters propis i de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Atès que la proposta de creació de nous títols de màster propi i de diplomes de postgrau propis va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 d’octubre de 2014.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del nou títol de màster propi següent, per al curs 2014/2015:
-

Màster en Neuromàrqueting

SEGON.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
-

.

Diploma de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica
Diploma de Postgrau en Gestió de la Seguretat de la Informació
Diploma de Postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional
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TERCER.- Aprovar la modificació de la denominació del màster propi següent:
-

Màster en Gastroenterologia i Hepatologia Pediàtrica
Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica

que

passa

a

denominar-se

Màster

en

QUART.- Elevar l'aprovació de la creació de títol de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
CINQUÈ.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords
primer a tercer.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 62/2014, de 5 de novembre, del Consell de Govern
Vistes les peticions de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 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, i posteriors modificacions, 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 el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments 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 la creació de títols de doctorat.
Atès que la proposta de modificació de denominacions de títols de doctorat va ser informada favorablement a la
sessió de la Comissió de Doctorat de 17 d’octubre de 2014.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels programes de doctorat següents:
Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Doctorate in Law, Science and Technology, que
passa a denominar-se Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in
Law, Science and Technology
Teoria de la Literatura, que passa a denominar-se Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Continguts de Comunicació a l’Era Digital, que passa a denominar-se Comunicació Audiovisual i
Publicitat
Medicina Preventiva i Salut Pública, que passa a denominar-se Metodologia de la Recerca Biomèdica i
Salut Pública
Economia, Organització i Gestió, que passa a denominar-se Economia, Organització i Gestió (Business
Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization
Creació i Gestió d'Empreses, que passa a denominar-se Creació i Gestió d’ Empreses / IDEM, Doctorate
In Entrepreneurship and Management
Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals, que passa a denominar-se Ciència
Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations.
SEGON.- Elevar l’aprovació de la modificació de denominacions de títol de doctorat al Consell Social per tal que
exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 39 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 123

novembre / 2014

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 63/2014, de 5 de novembre, del Consell de Govern
Vista la petició interessada per la Directora General de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d’ús de béns
a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut dels acord del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008 i 24 de
juliol de 2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir
la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en
activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari,
inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès nº2.
Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari ha estat gaudint l’ús dels béns d’equip identificats al document
nº1.
Atès que per acord del Consell de Govern núm. 40/2014, de 12 de juny, i del Consell Social núm. 45/2014, de
26 de juny, es va autoritzar la formalització amb la Fundació Hospital Clínic Veterinari d’un conveni de cessió
d’ús gratuït dels 1.203 m2 de l’edifici V a la FHCV, pel termini de 20 anys, prorrogables fins el límit establert per
la legislació de patrimoni, per destinar-lo a les seves finalitats fundacionals i amb el deure d’assumir les
despeses directes i indirectes dels espais.
Atès que per regularitzar la situació de facto en la que actualment es trobava la Fundació Hospital Clínic
Veterinari resta pendent que la UAB formalitzi al seu favor la cessió d’ús dels béns d’equip identificats al
document nº1.
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els
articles 26 i ss. del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els articles 65 i ss. del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya, els articles 90 i ss. de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni
de les Administracions Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada, amb CIF núm. G65012775, dels béns mobles identificats al document nº1, segons el que disposa la legislació vigent en matèria
de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
-

Objecte: Cessió d’ús en exclusiva dels béns mobles identificats al document n. 1.

Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i
indirectes dels bens l’ús del qual es cedeix.
Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès
per la legislació patrimonial d’aplicació.
Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests béns a l’activitat
pròpia del Servei per ella oferta.
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Segon.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords.
Tercer.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Cinquè.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 64/2014, de 5 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 18 de setembre de 2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE
BARCELONA (UB) i INURRIETA CONSULTORIA INTEGRAL. S.L. (INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar,
amb exclusivitat, la sol·licitud de patent US 13/635,894 ‘New Derivatives of propargylamine having
neuroprotective capacity for the tretament of alzheimer’s and parkingson’s diseases’ i el know-how necessari
per la realització de la invenció compresa a la patent a canvi d’un cànon i pel territori dels EEUU.
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24 d’octubre de
2014.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el 18 de setembre de
2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i INURRIETA CONSULTORIA INTEGRAL. S.L.
(INURRIETA), en virtut del qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la sol·licitud de patent US 13/635,894 ‘New
Derivatives of propargylamine having neuroprotective capacity for the tretament of alzheimer’s and
parkingson’s diseases’ i el know-how necessari per la realització de la invenció compresa a la patent a canvi
d’un cànon i pel territori dels EEUU.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 65/2014, de 5 de novembre, del Consell de Govern
Vista la patent EP13172305.8; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” (en endavant,
‘Patent’) i la seva extensió internacional PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by
chemical tuning” (en endavant, ‘Patent’) de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Atès que el doctor Manuel Valiente Malmagro va tenir una participació com autor/inventor de l’esmentada
Patent.
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des del
registre de la sol·licitud de patent espanyola cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir
aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús.
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant l’INVESTIGADOR no té la intenció de crear una
empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no ha negociat amb terceres empreses la llicència o
subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, l’INVESTIGADOR està d’acord que futures llicències o
transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat.
D’acord amb els apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb els articles
97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada per Acord
del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de
les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués interessada en
ostentar la seva titularitat.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la cessió de la titularitat que sobre la Patent EP13172305.8; “Method to enrich plant
selenoaminoacids by chemical tuning”
(en endavant, ‘Patent’) i la seva extensió internacional
PCT/EP2014/062514; “Method to enrich plant selenoaminoacids by chemical tuning” ostenta la Universitat
Autònoma de Barcelona a favor del doctor Manuel Valiente Malmagro que l’adquireix, pel preu i condicions que
es relacionen:
-

Preu de la cessió: 21 % dels guanys que l’INVENTOR obtingui per la comercialització de la Patent.

-

La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte
de cessió.

-

En cas que l’INVENTOR decideixi crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en
cas d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB
percebrà un royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es subllicència a una altra empresa, la UAB
percebrà un retorn equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca.

Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
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Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 66/2014, de 5 de novembre, del Consell de Govern
Vista la voluntat de la Generalitat de Catalunya de crear el Consell Certificador del Segell Infoparticipa a la
qualitat i la transparència de la comunicació pública local com un òrgan col·legiat on hi participi la Secretaria de
Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic, l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Oficina Antifrau de Catalunya, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, l’Associació de Comunicació Pública, la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida.
Atès que el Consell Certificador esmentat té com a finalitat: supervisar i ratificar les propostes d’avaluació dels
webs municipals que porta a terme l’equip investigador del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB; resoldre l’atorgament del Segell Infoparticipa i altres reconeixements als
webs municipals que s’hagin destacat per les seves bones pràctiques en la qualitat i la transparència;
supervisar, fer recomanacions i propostes de millora o incrementar els indicadors bàsics del Mapa Infoparticip@
per tal que en tot moment s’adaptin a la normativa vigent sobre transparència i fixar directrius i criteris
generals per a l’exercici de les seves funcions.
D’acord amb allò que disposa l’article 64.s) dels Estatuts segons el qual és competència del Consell de Govern
autoritzar els convenis de cooperació amb altres universitats i institucions, en el termes que estableixi el seu
reglament i la normativa vigent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport a la creació del Consell Certificador del Segell Infoparticipa a la qualitat i transparència
de la comunicació pública local que, a l’efecte, promogui la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Facultar el rector perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els
documents que siguin necessaris per donar compliment a l’acord anterior.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents
acords.

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

Acord 80/2014, de 24 de novembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de 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.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 43 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 123

novembre / 2014

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 diplomes de postgrau propis
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 81/2014, de 24 de novembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis 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 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 diplomes de postgrau propis
següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
- Diploma de postgrau en Educació de Persones Adultes
- Diploma de postgrau en Litigació Pública en l'Àmbit Competencial Local
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 82/2014, de 24 de novembre 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 83/2014, de 24 de novembre 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
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de màster
universitari següents:

Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia
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 84/2014, de 24 de novembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de
lliure elecció, per al curs acadèmic 2014/2015, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres
entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2014/2015
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar i denegar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2014/2015 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. [Document]
SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2014/2015 aprovades pels centres de la UAB. [Document]
TERCER.- Encarregar a la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 85/2014, de 24 de novembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
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Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, i les
seves posteriors modificacions, que regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris de titulació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2013-2014, als següents:
Portet Bastida, Joaquim
Mallo Costa, Miguel
Peña Aparicio, Joaquim
Jareño Cerulla, Júlia
Hernández Castellano, Carlos
Cebollada Solanas, Alberto
Cáncer Castillo, Víctor
Claramunt Caros, Joan
Burrel Garcia, Laura
Santin Garcia, Alba
Ferrer Sánchez, David
Albalad Alcalá, Jorge
Hermosa Garcia, David
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 86/2014, de 24 de novembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de regulació de les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de grau, màster i estudis propis de la UAB.
Atesa la necessitat de la UAB de disposar d’un marc normatiu intern que estableixi i reguli correctament les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants, per tal d’aclarir i simplificar els processos vinculats a la gestió
d’aquestes, amb el benentès que serveixin per a la formació integral dels estudiants afavorint l’adquisició de
competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals i el foment i l’increment el seu grau
d’ocupabilitat.
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 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
Vist el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants universitaris.
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.- Informar favorablement la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 87/2014, de 24 de novembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació del 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 pretén assenyalar comportaments i actituds que s’esperen d’aquells
col·lectius, 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 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 de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi de la UAB.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 37/2014, de 26 de novembre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vistos els Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2015 aprovats pel Consell de
Govern en data 5 de novembre de 2014.
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2015 han estat informats
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 19 de novembre de
2014 i aprovats pel Ple del Consell Social en la sessió del mateix dia.
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Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de
Govern i pel Consell Social.
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord 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
informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització,
la Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents.
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2015.
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord

Acord 38/2014, de 26 de novembre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents 2014 al pressupost 2015.
Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic.
Vist l'article número 12 de les Bases d’execució del pressupost 2014, aprovat per Acord de Consell de Social de
14 de febrer de 2014, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de
l’exercici corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat
utilitzats.
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 del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’ instruccions per al seguiment
i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i Organització
de la UAB, ha adoptat els següents.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció per a la incorporació de romanents 2014 al pressupost 2015.
[Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 39/2014, de 26 de novembre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del PIU 2014.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades durant el
2014.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l'article 10, apartat 4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per 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 el qual estableix que li
correspon informar en relació a les propostes de programació plurianual que hauran de ser aprovades pel
Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents.
ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de la proposta de programació del PIU 2014.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i Consell Social per a que exerceixin les seves competències.
TERCER Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Acord 40/2014, de 26 de novembre de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 14 de novembre 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, 26 de juny i 30 de setembre 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
Organització de la UAB, ha adoptat els següents.
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a 14 de novembre de 2014. [Document]
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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.

I.4.3. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 12/2014, de 27 de novembre de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Atès que l’Equip de Govern ha considerat la oportunitat de mantenir la Convocatòria d’estades de curta durada
a l’estranger per a becaris de les convocatòries PIF UAB.
Vistes les bases de la convocatòria establertes al document 1.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2015 per a
becaris de les convocatòries PIF UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius

Acord 13/2014, de 27 de novembre de la Comissió d’Investigació
Vista la RESOLUCIÓ ECO/1788/2014, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la
convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar
personal investigador novell per a l'any 2015 (FI-DGR).
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 10 de setembre de 2014
Vist l’article 9.2 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vist el llistat prioritzats de candidats que eleva l’Àrea de Gestió de la recerca a aquesta Comissió i un cop es
resolguin les al·legacions que els sol·licitants poden presentar fins el 24 de novembre de 2014
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2015.
SEGON.- Comunicar els presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.

Acord 14/2014, de 27 de novembre de la Comissió d’Investigació
Vista la convocatòria d’ajuts postdoctorals publicada per la Fundació AXA, les bases de la qual es poden trobar
en el següent enllaç: http://www.axa-research.org/post-doctoral-fellowships.
Vista la informació enviada per l’Oficina de Projectes Internacionals i els plaços establerts per a la presentació
de sol·licituds
Vist el llistat prioritzats de candidats que eleva l’Oficina de Projectes Internacionals a aquesta Comissió
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de priorització de les sol·licituds de beques AXA.
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.

Acord 15/2014, de 27 de novembre de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 30 d’abril de 2014 on proposa la modificació
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
document 1.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal
acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada
favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector
competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la
UAB en els CERS/Instituts.
SEGON.- Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.6.6. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 37/2014, de 25 de novembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del
professorat i en la internacionalització.
Atès que la situació econòmica del país, les mesures d’estalvi impulsades des del Govern així com les
restriccions en la contractació que ha patit la nostra Universitat han tingut com a conseqüència una paralització
en l’entrada de professorat jove i amb talent a la UAB en figures contractuals que s’avinguessin a les seves
expectatives de projecció professional d’una banda i al model aprovat per la Universitat per una altra.
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen
els requisits del professorat lector.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 22 de juliol de 2014 pel qual s’aprova el document d’Incorporació de
professorat lector per al curs 2014-2015.
Vist l’article 18.2 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de
la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, aprovar
les convocatòries per a la provisió de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic
contractat.
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, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de professor ajudant/lector en règim
laboral. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 38/2014, de 25 de novembre 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
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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-la en una plaça destinada al Departament de Sanitat i Anatomia Animals.
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’aquests
acords.

I.6.7. Comissió de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 4/2014, de 28 de novembre de la Comissió de Política Lingüística
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011, amb un pressupost per a les actuacions de l’any 2014. Durant l’any 2014 s’han anat
desenvolupant les actuacions previstes, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i en la mesura que ha estat
possible realitzar-les.
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 28.11.14 s’informarà de l’estat de les actuacions del Pla de
llengües desenvolupades l’any 2014 fins ara.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, ha adoptat,
els següents
ACORDS
1. Estar assabentats de l’estat de les actuacions del Pla de llengües desenvolupades l’any 2014 fins ara.
[Document]
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
3. Comunicar aquest acord a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 5/2014, de 28 de novembre de la Comissió de Política Lingüística
Durant l’any 2014, la UAB ha publicat les convocatòries d’ajuts següents, l’aprovació de les quals ha correspost
a la Comissió de Política Lingüística:
1. Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes
2. Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès, dins el Programa de foment de la
docència en anglès
3. Convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès
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4. Convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües per a estudiants que fan pràctiques curriculars a
l’estranger
5. Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en
l’educació
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 28.11.14 es presentaran les bases de les convocatòries
d’ajuts per a l’any 2015, que s’adjunten com a annex, l’aprovació de les quals correspon a la Comissió de
Política Lingüística.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
1. Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts per a l’any 2015 presentades durant la sessió. [Document]
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord , facultar-l’ho per
publicar aquestes bases i determinar el pressupost disponible per a aquesta convocatòria, d’acord amb la
disponibilitat pressupostària que estableixi la UAB.
3. Comunicar aquest acord a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

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

Acord 5/2014, de 19 de novembre de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes
Estratègics.
Vista la sol·licitud presentada pel doctora Calafell davant el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació
perquè es reconegui l’empresa RIZOMA EDUCACIÓ TRANSFERÈNCIA S.L. perquè es reconegui a aquesta
entitat com a spin-off de la UAB.
D’acord amb l’informe de l’Oficia de Valorització i Patents (document 1-document confidencial-) i a la declaració
d’intencions favorable lliurada pel Parc de Recerca de la UAB (document 2 –document confidencial-).
Vista l’article 87 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en
matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i 47/2014, de dates 2
de març, 5 de juny i 22 de juliol, respectivament.
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de
Govern en matèria de transferència de coneixements.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’empresa RIZOMA EDUCACIÓ TRANSFERÈNCIA S.L. com a spin-off de la
UAB.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 6/2014, de 19 de novembre de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes
Estratègics.
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de data 13 de novembre de 2014 on
proposa altes i baixes d’adscripció de l’activitat investigadora de Personal Docent i Investigador de la UAB al
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Vist el conveni formalitzat entre la UAB i el CREAF el 25 de novembre de 2011 pel qual es regula l’adscripció de
l’activitat investigadora del PDI de la UAB al CREAF i on s’estableix que periòdicament s’actualitzarà la llista de
PDI que tingui la seva activitat de recerca adscrita al CREAF.
Atès que es vol adscriure l’activitat de recerca de la doctora Rosa Cañizares González, del Departament de
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia al CREAF i que es vol desadscriure l’activitat de recerca del
doctor Oriol Ortiz del CREAF a causa de la seva desvinculació laboral amb la UAB.
Vist l’article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar l’adscripció de la recerca corresponent al personal de
la UAB en altres institucions externes de recerca i transferència.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB al Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF):
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, pe tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

I.5. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 11/2014, de 10 de novembre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova el cens
definitiu de les eleccions de representants d’estudiants al Claustre 2014, i s’ordena la seva publicació només a
través de l’eina Publicens corresponent a la mateixa plataforma informàtica que es fa servir per a la votació
electrònica.
Acord 12/2014, de 17 de novembre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda proclamar
provisionalment els candidats i les candidates a estudiants membres del Claustre de la UAB per a les eleccions
de 2014.
Acord 13/2014, de 21 de novembre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda resoldre
les reclamacions presentades contra les candidatures presentades i, en conseqüència, procedir a la proclamació
definitiva dels candidats i les candidates a estudiants membres del Claustre de la UAB per a les eleccions de
2014.
Acord 14/2014, de 21 de novembre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual es procedeix al
sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral electrònica i dels seus suplents.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del gerent, d’11 de novembre de 2014, de reorganització de les unitats que depenen de l’Àmbit
de la Participació, per la qual es modifica la resolució del gerent, d’1 de febrer de 2011, de creació de l’Àmbit de
la Participació [Document]
Resolució del gerent, d’11 de novembre de 2014, de creació de l’Administració d'espais de la zona Cívica,
amb dependència orgànica de la Gerència.[Document]
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 14 de juliol de 2014, entre la UAB i la Universidad Planalto Catarinense de Brasil (UNIPLAC), de
cooperació internacional.
Conveni de 21 de juliol de 2014, entre la UAB i Waseda University - Tokyo (Japó), de cooperació
internacional.
Conveni de 16 de setembre de 2014, entre la UAB i Monash University (Austràlia), de cooperació
internacional.
Conveni d’1 d’octubre de 2014, entre la UAB, Hsuan Chuang University (Taiwan, R.O.C) i l’Escola
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), de cooperació internacional.
Conveni de 20 d’octubre de 2014, entre la UAB i Yeats Foundation (Irlanda), de cooperació internacional.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 12 de juliol de 2013, entre la UAB, la Universitat de València (UdV) , la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la coedició dels llibres: "El cine de pensamiento"
(12/7/2013), "El català a l'espai de comunicació" (18/11/2013) i "La palabra ficticia. Literatura, periodismo y
comunicación"(14/10/2013) Tots dins de la col·lecció "Aldea Global".
Conveni de 14 de maig de 2014, entre la UAB i la Fundació Catalunya Caixa - La Pedrera, per donar suport
als programes de Màster Universitari considerats excel·lents (Programa de Beques de Postgrau).
Conveni de 14 de maig de 2014, entre la UAB, Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (Uvic-UCC), Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Girona (UDG), per la
realització conjunta del Programa de doctorat "Estudis de Gènere: cultura, societat i polítiques".
Addenda d’1 de juny de 2014 al conveni de col·laboració docent signat el 10 de juliol de 2013, entre la UAB i
el Centre de Recerca Ecologia i Aplicacions Forestals (CREAF).
Addenda de 15 de Juliol de 2014 al conveni de 17 de juny de 2009, entre la UAB, l’Institut Municipal
d'Assistència Sanitària (IMAS-Actualment Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - PSMAR), Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (FIMIM), Fundació Privada Centre de
Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB),
Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), Fundació Privada Centre de Regulació
Genòmica (CRG) i la Fundació Institut d'Alta Tecnologia PRBB Fundació Privada (IAT), per a la creació de
l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i BIT, S.A, per col·laboració docent.
Addenda de 10 de setembre de 2014 al conveni de col·laboració docent de 3 de maig de 2013, entre la UAB
i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM).
Conveni de 15 de setembre de 2014, entre la UAB i Serveis de millora i extensió ramadera (SEMEGA), per
col·laboració docent.
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Conveni de 15 de setembre de 2014, entre la UAB i Granja l'Heura, SL, col·laboració pel qual els alumnes de
la Facultat de Veterinària podran fer pràctiques acadèmiques externes a la Granja l'Heura i la UAB farà una
aportació econòmica.
Addenda de 3 d’octubre de 2014, entre la UAB i el Consorci CSIC-IRTA-UAB "Centre de Recerca
Agrigenòmica" (CRAG), relativa a la regulació de la contribució de la UAB al Consorcio CSIC-IRTA-UAB "Centre
de Recerca Agrigenòmica" (2014).
Conveni de 27 d’octubre de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Banyoles (Museu Darder - Espai
d'Interpretació de l'Estany (MDEIE), per a dur a terme conjuntament estudis sobre el material antropològic que
té en els seus dipòsits el Museu Darder.
Conveni de 30 d’octubre de 2014, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya , les
Universitats Públiques Catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya, per el desenvolupament de
l'Administració electrònica de les universitats públiques catalanes i la UOC per a l'any 2014.
Conveni de 30 d’octubre de 2014, entre la UAB i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya, per a despeses de l'Escola de Cultura de Pau en els programes "Conflictes i
construcció de la Pau" i "Processos de Pau" de 2014 i 2015.
Conveni de 5 de novembre de 2014, entre la UAB i Eugeni Giralt Quintana, per a la cessió de la biblioteca
particular del Sr. Eugeni Giralt Quintana.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Instituts universitaris d’investigació adscrits
[tornar a l’índex]

ORDRE ECO/301/2014, de 22 de setembre, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), com a
institut universitari de recerca, a la Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC Núm. 6724 - 9.10.2014).

IV.2. Serveis
[tornar a l’índex]

Reorganització de serveis i unitats de l’administració universitària, a partir de les resolucions del
gerent, d’11 de novembre de 2014.
Entitats donades d’alta:
2573 - Unitat de Dinamització Comunitària
2574 - Unitat de Cultura en Viu
2575 - Administració d'espais de la zona Cívica
Entitats donades de baixa:
2505 - Administració de Serveis als Estudiants
2510 - Programa de Cultura en Viu
2511 - Xarxa d'Associacions i Estructures de representació d'Estudiants
2508 - Àmbit de Participació
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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 3 de novembre de 2014, per la qual es nomena el senyor Jordi Pàmies Rovira
coordinador del Màster Universitari de Recerca en Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2014, per la qual es nomena la senyora Neus González Monfort
coordinador de Docència del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2014, per la qual es nomena el senyor Carlos Varias Garcia
sotscoordinador d’Estudis de Grau en Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2014, per la qual es nomena el senyor José Francisco Pérez
Hernández director científic del Servei de Granges i Camps Experimentals de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual es nomena la senyora Carlota Menéndez
Plans coordinadora d’Estudis de Llicenciatura i Grau d’ADE i Dret i responsable de Qualitat de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual es nomena el senyor Rafel Escribano
Carrascosa coordinador d’Estudis del Màster en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy
Physics, Astrophysics and Cosmology de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 28 de novembre de 2014, per la qual es nomena la senyora Maria Dolores
Márquez Cebrián vicedegana d’Estudiants i Comunicació i tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la
Facultat d’Economia i Empresa.

V.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2014, per la qual el senyor Josep Bonil Gargallo cessa com a
coordinador del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual la senyora Carlota Menéndez Plans cessa
com a coordinadora d’Estudis de Llicenciatura i Grau d’ADE i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de novembre de 2014, per la qual la senyora Sílvia Bou Ysàs cessa com a
tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de novembre de 2014, per la qual la senyora Maria Dolores Márquez Cebrián
cessa com a vicedegana d’Estudiants i Comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa.

V.2. Departaments
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2014, per la qual nomena el senyor Marc Pallarés Añó
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
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Resolució del rector, de 13 de novembre de 2014, per la qual nomena la senyora Victòria Nogués Bara
coordinadora dels Estudis de Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina del Departament de
Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2014, per la qual nomena el senyor Jaume Vives Brosa
coordinador de Tercer Cicle i de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les
Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual nomena el senyor Eduardo César Galobardes
secretari del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual nomena el senyor Miquel Àngel Senar Rosell
director del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual nomena el senyor José Antonio Ramos
Quiroga coordinador de la Unitat de Psiquiatria de les Unitats Docents de la Facultat de Medicina del
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal.

V.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2014, per la qual el senyor Marc Pallarés Añó cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2014, per la qual el senyor Jaume Vives Brosa, cessa com a
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual el senyor Tomás Manuel Margalef Burrull
cessa com a director del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual la senyora Ana Cortés Fité cessa com a
secretària del Departament d’Aquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2014, per la qual el senyor Miquel Àngel Senar Rosell cessa
com a coordinador de laboratoris del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.

V.3. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2014, per la qual nomena el senyor Òscar Rebollo Izquierdo
director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP).
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2014, per la qual es nomena el senyor Ismael Blanco Fillola
secretari de l’Institut de Govern i Polítiques públiques (IGOP).

V.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 de novembre de 2014, per la qual el senyor Òscar Rebollo Izquierdo cessa com
a secretari de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP).

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 62 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 123

novembre / 2014

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 24 de novembre 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-01
1
Agregat/ada
Dret Privat
Dret civil català
Alejandra de Lama Aymá – NIF: 44004243E

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

UAB-AG-02
1
Agregat/ada
Química
Química inorgànica
Jordi García-Antón Aviñó – NIF: 32815269L

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

UAB-AG-03
1
Agregat/ada
Química
Química física
Xavier Solans Monfort – NIF: 36521297B

Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita

UAB-AG-11
1
Agregat/ada
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de
la Salut
Dissenys, mètodes i anàlisi de dades en
ciències del comportament
Albert Fornieles Deu – NIF: 35021552G

Perfil
Adjudicació

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

.
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1
Agregat/ada
Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de
les Ciències Socials
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Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil
Adjudicació

UAB-AG-13
1
Agregat/ada
Ciències de la Computació
Intel·ligència artificial
Debora Gil Resina – NIF: 46056514A

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

UAB-AG-14
1
Agregat/ada
Matemàtiques
Geometria
Gil Solanes Farrés – NIF: 33943318X

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

UAB-AG-16
1
Agregat/ada
Economia i Història Econòmica
Economia del medi ambient
Jesús Ramos Martín – NIF: 52406730B

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 3 de novembre de 2014, per la
qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places de l’escala
administrativa (subgrup C1), amb destinació a l’Oficina de Medi Ambient i al Gabinet de suport a la Gerència i al
Síndic de Greuges.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de novembre de 2014, , per
la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a especialista
de laboratori (personal laboral grup 3), amb destinació al Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les
Ciències de la Salut de l'Administració de centre de Lletres i de Psicologia.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de novembre de 2014, per
la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places de l’escala
administrativa (subgrup C1), amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia (Administració
de centre de Lletres i de Psicologia) i al Punt d’Informació de la Plaça Cívica (Àrea de Comunicació i de
Promoció).
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2014, pel
qual es convoca concurs per a la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça
d’administratiu/iva especialista amb destinació a la Gestió Econòmica del Servei d’Activitat Física.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de novembre de 2014, per
la qual es convoca concurs específic per proveir una plaça de coordinador/a administratiu/iva amb destinació al
Gabinet de suport a l’Equip de Govern.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de novembre de 2014,
Concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a especialista de laboratori
(personal laboral grup 3), amb destinació al Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut de l'Administració de centre de Lletres i de Psicologia.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 64 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 123

novembre / 2014

Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de novembre de 2014, pel
qual es convoca concurs per participar en plaça opció GSGS, amb destinació al Gabinet de suport a la Gerència i
al Síndic de Greuges.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de novembre de 2014, pel
qual es convoca concurs per participar en plaça opció GAPS, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la
Facultat de Psicologia (Administració de centre de Lletres i de Psicologia).
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de novembre de 2014, per
la qual es convoca concurs específic per proveir una plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a
l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de novembre de 2014, per
la qual es convoquen dues places per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’administrador/a de centre (
personal laboral grup 1), amb destinació a l’ Administració de centre de Veterinària i a l’ Administració de centre de
Lletres i de Psicologia, respectivament.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de novembre de 2014, per
la qual es convoca una plaça per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’administrador/a de serveis
(escala de gestió - subgrup A2) amb destinació a l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell.

VI.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de novembre de 2014, per
la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a proveir una plaça de gestor/a amb destinació al
Consell Social favorable a la Sra. Lidia Querol Martín.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de novembre de 2014, per
la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a proveir dues places de gestor/a econòmic/a
favorables a:



Sra. Silvia Martínez-Quintanilla Morilla – adjudicada plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de
Veterinària
Sr. Joan Pancho Moro – adjudicada plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de Dret i de
Ciències Polítiques i de Sociologia

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de novembre de 2014, per
la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a proveir dues places de l’escala de gestió (subgrup
A2) favorables a:



Sra. Sandra Assens Montull – adjudicada plaça amb destinació a la Unitat Integrada de Suport
Administratiu Departamental del Dept. de Filologia Catalana i del Dept. de Filologia Espanyola
Sra. Maria Jesús Nebrera Navas – adjudicada plaça amb destinació a l’Institut de Neurociències
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