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

Acord 01/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015.
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 9 d’abril de 2014.
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari a les necessitats actuals de la Universitat i d’establir la possibilitat que
els centres sol·licitin al vicerectorat competent que el termini de sol·licitud d’admissió als màsters universitaris
comenci més tard de la data establerta, i d’ampliar la data màxima per a lliurar l’informe de seguiment de les
titulacions i dels centres.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015 va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de gener de 2015.
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 modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015 en els següents
termes:
1.3. Accés als màsters universitaris (oficials) - Curs 2015/2016

Període per a la sol·licitud d'admissió als màsters i la seva resolució
Sol·licitud d'admissió als màsters (preinscripció). El vicerectorat
competent podrà autoritzar que el termini de sol·licitud comenci més
Del 16 de gener fins l’11 d’octubre
tard de la data establerta, prèvia petició del degà del centre que
de 2015
imparteixi el màster. S’haurà de publicar aquest termini en un lloc
visible de la fitxa de l’estudi del portal de la UAB.
12. Seguiment de titulació (Curs acadèmic 2013/2014)
Data límit per a lliurar l’informe de seguiment de les titulacions i dels
16-2-2015 31.03.2015
centres
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
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TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.

Acord 02/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari acadèmic per
al curs 2014-2015.
Ates que el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2014-2015 va ser aprovat pel Consell de Govern en data 5
de març de 2014.
Vista l’ORDRE EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015, i que estableix com a dia festiu local a Barcelona l'1 de
juny de 2015.
Atesa la necessitat de modificar la data corresponent a la festivitat de la Segona Pasqua a Barcelona aprovada
en el calendari acadèmic del curs 2014-2015.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de modificació del calendari acadèmic per al curs 2014-2015 va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de gener de 2015.
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 modificació del calendari acadèmic per al curs 2014-2015 en els termes següents:
7.2
Festes locals
Per als centres situats al campus de Bellaterra i Barcelona les festes locals seran:
Any 2014:
Any 2015:

24 de setembre
Mercè
1 de Juny
en substitució de la Segona Pasqua

Dimecres
Dilluns

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.

Acord 03/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de gener de 2015.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari en Egiptologia.
SEGON.- Aprovar la creació del títols de màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria, condicionat a
l’aprovació de l’adscripció de l’Escola Fundació Autònoma de Barcelona – Formació.
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 04/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació de màsters propis i de diplomes de postgrau nous 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 màsters propis i diplomes de postgrau nous va ser informada favorablement
a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de gener de 2015.
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 màster propi i del diploma de postgrau següents:
-

.

Màster Europeu en cirurgia oncològica, reconstructiva i estètica de mama
Diploma de Postgrau en Disseny de Productes Intel·ligents
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SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 05/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vista la sol·licitud de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de data 19 de desembre de 2015, en què
sol·licita l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf).
Vist l’article 11 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 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de
centres docents d’ensenyament superior.
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a
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 en matèria d’adscripció i vinculació de centres.
Atès que la proposta d’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) a
la UAB va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics d’19 de gener de 2015.
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.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció de
l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) com a centre adscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquest termini s’iniciarà a partir del moment que s’enviï la nova versió de la memòria
d’adscripció.
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord
anterior.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i a l’Àrea d’Afers
Acadèmics als efectes oportuns.
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 06/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 28 de gener de 2010 el Reglament de la Facultat de Ciències
de la Comunicació i va ser modificat per Acord de 25 d’abril de 2012.
En data 3 de desembre de 2014 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació del Reglament de la
Facultat. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats, també s’han
incorporat competències assignades per d'altres normatives als degans i als coordinadors d’estudis.
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El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament de la Facultat de Comunicació aprovat per la Junta de Facultat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Ciències de la Comunicació,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB en els
termes que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Acord 07/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per la cessió d’ús d’espais a
favor de l’Associació Iniciativa S’2D.
Atès que la UAB vol promocionar la Salut en el marc del projecte UAB Campus Saludable i Sostenible (CampusSiS ) i que l’Associació Iniciativa S’2D, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix productes higiènics i de
promoció de la salut mitjançant el vending a través de màquines expenedores.
Atès que l’Associació Iniciativa S’2D està interessada en ubicar sis (6) màquines expenedores en els següents
espais de la Universitat:
Facultat de Ciències de l'Educació (edifici G).
Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Ciències Socials i Lletres (edifici B).
Facultat de Ciències i Facultat de Biociències ( edifici C).
Facultat de Ciències de la Comunicació ( edifici I).
Facultat de Medicina (edifici M ).
Escola d'Enginyeria (edifici Q ).
Atès que l’autorització d’ús d’espais públics a favor de l’Associació Iniciativa S’2D meritarà a favor de la UAB un
cànon per import de 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D
abonarà a la UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina.
Atès que es proposa una durada de 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal·lació de les màquines amb
possibilitat de pròrroga automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses
les pròrrogues, de quatre (4) anys.
D’acord amb allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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PRIMER.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a l’Associació Iniciativa S’2D en els següents termes i condicions:
-Objecte: Espais necessaris i imprescindibles per la instal·lació de màquines de vending a la Facultat de
Ciències de l'Educació (edifici G); a la Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Ciències Socials i Lletres
(edifici B); a la Facultat de Ciències i Facultat de Biociències (edifici C); a la Facultat de Ciències de la
Comunicació (edifici I); a la Facultat de Medicina (edifici M ); i a l’Escola d'Enginyeria (edifici Q).
-Cànon: 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D abonarà a la
UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina.
-Termini de duració: 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal·lació de les màquines amb possibilitat de
pròrroga automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses les
pròrrogues, de quatre (4) anys.
-Destinació: Instal·lació de sis (6) màquines de vending –una (1) per ubicació- per la venda de productes
higiènics i de promoció de la salut que actualment no s’ofereixen a la UAB i, per tant, no recollits al concurs
públic 647/1999 de màquines expenedores, ni articles d’alimentació o cap altre bé o servei que suposi col·lisió
amb el servei de bar restaurant contractat per la UAB.
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.

Acord 08/2015, de 27 de gener, 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 en el mes de novembre de 2014 entre el CENTRO DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED
(CIBER), la AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), la FUNDACIÓ
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ INSTITUT DE
RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT
DE BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research AIE (BIOPRAXIS), en virtut del qual els set primers (CIBER , CSIC,
PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb exclusivitat pel camp
d’aplicació establert al conveni, la sol·licitud de patent internacional PCT/EP2013/063646, amb títol
‘Functionalized liposomes useful for the delivery of bioactive compounds’ i patents que es concedeixin com a
conseqüència de la mateixa a canvi d’un cànon i per qualsevol país que hi hagi un dret de patent vàlid.
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 12 de gener de
2015.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el mes de novembre
de 2014 entre la el CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED (CIBER), la AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB),
la FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la
UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research AIE (BIOPRAXIS), ), en virtut del qual els set
primers (CIBER , CSIC, PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb
exclusivitat pel camp d’aplicació establert al conveni, la sol·licitud de patent internacional PCT/EP2013/063646,
amb títol ‘Functionalized liposomes useful for the delivery of bioactive compounds’ i patents que es concedeixin
com a conseqüència de la mateixa a canvi d’un cànon i per qualsevol país que hi hagi un dret de patent vàlid.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 09/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació.
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació del Parc de Recerca UAB de retre comptes davant la UAB, es
presenta al Consell de Govern la memòria corresponent.
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les
entitats instrumentals creades per la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent al 2014.

Acord 10/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vist l’acord del Consell de Govern de data 28 de gener de 2010 pel qual s’aprova la proposta de participació de
la UAB com a soci promotor de l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética - Forética.
Atès que es valora que la UAB compta amb vies diverses per tal de materialitzar qualsevol interès en iniciatives
de col·laboració en el camp de la responsabilitat social amb l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión
ética Forética, no sent, per tant, un requisit ni prioritària la pertinença de la Universitat com a membre soci de
l’esmentada associació.
Vist l'a’ticle 10.b dels Estatuts de amb l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión ética Forética, pel qual
la condició de soci es perd per la baixa a voluntat pròpia, manifestada per escrit al president de l'Associació.
Vist el que disposa l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB quant a la competència del Consell de Govern respecte
a la participació de la Universitat en altres entitats, pel tal que sigui aprovada finalment pel Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar la proposta de baixa de la UAB com a soci membre de l’Associació Foro para la Evaluación de
la Gestión ética Forética.
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
TERCER .- Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
CINQUÈ.- Comunicar l’acord primer, juntament amb el que pugui adoptar el Consell Social, al president de
l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión ética Forética, als efectes oportuns.

Acord 11/2015, de 27 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació per adherir-se a un conveni de
col·laboració impulsat per la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat
Pompeu Fabra i el Consorci Centre de Recerca Matemàtica per la creació d’un centre interuniversitari de recerca
i formació en Matemàtiques amb la denominació Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath).
Atès que en data 19 de desembre de 2014 la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i
el Consorci Centre de Recerca Matemàtica van formalitzar un conveni de col·laboració en virtut del qual van
crear un centre interuniversitari de recerca i formació en Matemàtiques, sense personalitat jurídica pròpia,
anomenat BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF MATHEMATICS (en endavant ‘Centre’), que ha de permetre
potenciar la visibilitat internacional dels programes de Doctorat que s’ofereixen a Catalunya i ha de servir com a
catalitzador d’una oferta de formació coordinada en Matemàtiques que sigui atractiva a nivell internacional.
Atès que la Universitat Pompeu Fabra està interessada en aherir-se a aquest conveni i, en l’actualitat, estan
realitzant els tràmits legals oportuns per formalitzar la mateixa.
Atès que les entitats promotores constitueixen el Centre sense patrimoni, sense que comporti cap despesa per
les entitats i que actuï sota el principi d’autofinançament.
Atès que a l’esmentat conveni es preveu que les entitats impulsores siguin les universitats públiques catalanes
que hi participin al conveni, les quals atorguen un mandat de gestió al Consorci Centre de Recerca Matemàtica
per realitzar totes aquelles gestions de caràcter administratiu que necessiti el Centre.
Vist l'article 64.s) dels estatuts de la UAB que estableix com a competències del Consell de Govern autoritzar
els convenis de cooperació amb altres universitats i institucions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la formalització de l’adhesió al conveni de col·laboració de data 19 de desembre de 2014
entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Centre de Recerca
Matemàtica en virtut del qual van crear un centre interuniversitari de recerca i formació en Matemàtiques,
sense personalitat jurídica pròpia, anomenat BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF MATHEMATICS.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.2. Comissions del Consell de Govern
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 01/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 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 alumnes següents:
Delcor Poch, Marta
Arnau Roig, Georgina
Pau Farreny, Mercè
Teruel Salvador, Mercè
Hurtado Sierra, Alexandre
Álvarez Riosalido, Sergi
Espín Heras, Marc
Guxens Chaparro, Adrià
Cabanes Mira, Antoni
Garlito Expósito, Alba
García López, Mª Victoria
Gómez Navarro, Josep Pere
Baró Helmo, Claudia
Andreu Villasevil, Ariadna
Encarnación Ordóñez, Esther de la
Casanova Pérez, Aixa
Celma Hernández, Eduardo
Lobato Amaya, Elena
Reinoso Romero, Iván
Garrido Monge, Antoni
Miró Artigas, Joan
Schkot Casas, Marina
De Quintana Medina, Julia
Peralta Lladó, Ariadna
Climente González, Héctor

Matreo Ferrer, Alexandra
Pladevall Izard, Eulalia
Segura Garzon, Daniel
Novella Fernandez, Roberto
Lobato Vila, Irene
Cañete Rios, Manuel
Martin Coll, Laura
Castroviejo Bermejo, Marta
Garcia Gragera, David
Rodriguez Muñoz, Laura
Pares Casellas, Marta
Martínez Val, Jeanette
López Martin, Mario
Sanz Saez, Isabel
Vila Campos, Eduard
Morillo Sainz-Terrones, Irene Maria
Corrales Muñoz, Lorena
Otero Ruiz, Tamara
Puig Aznar, Sara
Borràs Brell, Alfons
Rodríguez Rubio, Ivan
Suarez Ramirez, Pedro
Noya Sampablo, Nil
Alcalde Sitges, Susana

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 02/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015.
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 9 d’abril de 2014.
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari a les necessitats actuals de la Universitat i d’establir la possibilitat que
els centres sol·licitin al vicerectorat competent que el termini de sol·licitud als màsters universitaris comenci
més tard de la data establerta, i d’ampliar la data màxima per a lliurar l’informe de seguiment de les titulacions
i dels centres.
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 modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015, i
elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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 03/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d'aprovació de l’oferta d’estudis i de
places per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs
acadèmic 2015-2016.
Vist l'article 36 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condiciones per a
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la
universitat.
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 2103, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència
laboral o professional per al curs acadèmic 2015-2016, per delegació del Consell de Govern. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
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Acord 04/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2013-2014 i 2014-2015.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al
curs acadèmic 2013-2014 i 2014-2015.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2014-2015. [Document]
SEGON.- Encarregar 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, garantint la seva difusió.”

Acord 05/2015, de 19 de gener 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.
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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.- 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]
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, garantint la seva difusió.

Acord 06/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau
següents:










Administració i Direcció d’Empreses
Comptabilitat i Finances
Economia
Empresa i Tecnologia
Infermeria
Medicina
Microbiologia
Prevenció i Seguretat Integral
Turisme

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 07/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de simultaneïtat d’estudis.
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la
demanda d’aquest tipus estudis.
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Vist l'article 12 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, per delegació del Consell de Govern, la modificació de simultaneïtat d’estudis de:


Física + Química

SEGON.- 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 08/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de títols de
Màsters Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.3.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 postgrau.
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 d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de màster universitari en Egiptologia.
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SEGON.- Informar favorablement la creació del títol de màster universitari en Comptabilitat Superior i
Auditoria, condicionat a l’aprovació de l’adscripció de l’Escola Fundació Autònoma de Barcelona – Formació
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació”.

Acord 09/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, 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 15 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 estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva
l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari en Egiptologia,
condicionada a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents.
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari en Comptabilitat
Superior i Auditoria que s’annexa, condicionada a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents i
a l’aprovació de l’adscripció de l’Escola Fundació Autònoma de Barcelona – Formació.
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.

Acord 10/2015, de 19 de gener 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
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de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols
oficials i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de màster
universitari següents:



Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut
Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell
Therapies
Patogènesi i Tractament de la Sida
Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat
Recerca Biomèdica Translacional





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 11/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 12/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
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Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
- Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama
- Diploma de postgrau en Disseny de Productes Intel.ligents
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 13/2015, de 19 de gener 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.
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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.- 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 14/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes per al
procés d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació
de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
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 l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions de la Facultat de Medicina.
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 15/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la sol·licitud de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) en què sol·licita a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a
la UAB.
Vist l’article 11 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 105 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 18 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 125

gener / 2015

Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de
centres docents d’ensenyament superior.
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a
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 en matèria d’adscripció i vinculació de centres.
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 la proposta d’adscripció a la UAB de l’Escola Fundació Universitat Autònoma
de Barcelona-Formació.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 16/2015, de 19 de gener de la Comissió d'Afers Acadèmics
La Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari acadèmic per al curs 2014-2015 en els termes
següents:
7.2 Festes locals
Per als centres situats al campus de Bellaterra i Barcelona les festes locals seran:
Any 2014: 24 de setembre, Mercè, Dimecres
Any 2015:,25 de maig, 1 de Juny, Segona Pasqua, Dilluns
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació”.

I.2.2. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 01/2015, de 16 de gener de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
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Vist l’informe d’AQU en relació amb la renovació de l’acreditació del procés d’avaluació docent contingut al
manual d’avaluació docent de la UAB.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2014 dels trams de docència
autonòmics, i de la publicitat que correspongui.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat les actuacions preparatòries per a la
modificació de la guia d’avaluació docent del professorat de la UAB.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’estudi de la composició i
funcionament de les Comissions d’Avaluació, i facultar-la per designar els membres de les comissions quan
calgui fer-ho per motius d’urgència amb la ratificació posterior d’aquesta Comissió.
QUART.- Aprovar la convocatòria 2015 del tram docent autonòmic i obrir la possibilitat que els agregats interins
puguin avaluar, amb efectes acadèmics, la seva activitat de docència i de recerca.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. [Document]
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del rector, de 9 de gener de 2015, per la qual s’autoritza la signatura del vicerector de
Professorat i de Programació Acadèmica i de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat en determinades
matèries competència del rector [Document]
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni 2 de juny de 2014, entre la UAB, la Universidad San Carlos de Guatemala i la Fundación Sida y
Sociedad, de cooperació internacional.
Conveni 16 de setembre de 2014, entre la UAB i la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
innovación de Ecuador, de cooperació internacional.
Conveni 23 d’octubre de 2014, entre la UAB i Coursera, Inc., de cooperació internacional.
Conveni 24 d’octubre de 2014, entre la UAB i Fudan Shanghai Advanced Institute of Lawyers, Inc., de
cooperació internacional.
Conveni d’1 de desembre de 2014, entre la UAB i l’Università degli Studi di Brescia (Itàlia), de cooperació
internacional.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni d’1 de gener de 2013, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), per
modificar la contraprestació per l'any 2013 del full d'encàrrec de l'any 2011 on la UAB encarrega a la FUAB la
prestació de serveis de suport tècnic en relació amb el manteniment dels mòduls de la plataforma tecnològica
SAP.
Addenda de 9 de gener de 2014, al conveni de 10 de setembre de 2009, entre la UAB i la Fundació per a
l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), per a la realització conjunta del Màster Oficial en
Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga.
Conveni de 21 de gener de 2014, entre la UAB, l’Ajuntament de Sabadell, Fundació Parc Taulí i la Fundació
Bosch i Cardellach, per a la celebració de la nit de la ciència i el coneixement a Sabadell.
Conveni de 6 de febrer de 2014, entre la UAB, Departament d'Economia i Coneixement i les Universitats
Catalanes, per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris.
Conveni de 30 d’abril de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, referent a la tributació
dels béns situats i de les activitats exercides al Campus Universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès.
Addenda de 30 d’abril de 2014, entre la UAB i el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) Campus Laguna – México, per el desenvolupament del programa de doctorat en "Creación,
estrategia y gestión de empresas de la UAB".
Conveni de 5 de maig de 2014, entre la UAB, l’ Ajuntament de Guissona, la Fundació Pública Institut
d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida (IEI), el Consell Comarcal de la Segarra i l’ Institut d'Estudis
Catalans (IEC), pel finançament de les actuacions del Patronat d'Arqueologia de Guissona al Parc Arqueològic i
al Museu de Guissona pels exercicis 2014-2016.
Conveni de 25 de juny de 2014, entre la UAB, la Universitat de València (UdV), Universitat Jaume I de
Castelló i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la coedició del llibre: "El camp periodístic valencià.
L'estructura mediàtica i la pràctica dels periodistes" (dins de la col·lecció "Aldea Global").
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Conveni de 28 de juny de 2014, entre la UAB, la Universitat de València (UdV), Universitat Jaume I de
Castelló i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la coedició del llibre: "Fundamentos del periodisme polític"
(dins de la col·lecció "Aldea Global").
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat, per
a la col·laboració acadèmica de professorat en relació a la docència del Màster Universitari en Patogènesi i
Tractament de la SIDA.
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí, per a la col·laboració
docent, curs 2013-2014.
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i IVI Barcelona S.L., per a la col·laboració docent.
Addenda d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i el Centre Veterinari de Tona, SL (CVT), per prorrogar el
conveni de col·laboració de data 24/12/2010 i renovar-lo tàcitament.
Addenda d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i la Cooperativa Plana de Vic, per prorrogar el conveni de
col·laboració de data 04/07/2009 i renovar-lo tàcitament.
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB),
pel qual la FUAB arrenda a la UAB uns espais a l'edifici Casa de Convalescència.
Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Fundació Hospital Clínic Veterinari i Novartis
Sanidad Animal, SL, per al finançament de la realització d’unes pràctiques en règim de residència per a un
llicenciat/da en veterinària a l’HCV.
Conveni de 4 de novembre de 2014, entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC), per a la
col·laboració docent.
Addenda de 12 de novembre de 2014, entre la UAB i Barcelona Graduate School of Economics (GSE),
addenda al conveni d'adscripció de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (GSE) com a Institut
Universitari de Recerca.
Conveni de 14 de novembre de 2014, entre la UAB i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), per a la
col·laboració docent.
Conveni de 24 de novembre de 2014, entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí, per a la col·laboració
docent, curs 2014-2015.
Conveni de 25 de novembre de 2014, entre la UAB, la Fundació Catalunya - La Pedrera , l’Institut de Ciència
i Tecnologia Ambientals (ICTA), per a fixar un marc de col·laboració en el Programa Bojos per la Natura 2015
(per 20 alumnes de 1er de Batxillerat).
Conveni de 28 de novembre de 2014, entre la UAB i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), per a la
col·laboració docent.
Conveni d’1 de desembre de 2014, entre la UAB i el Col·legi Agora International School Barcelona de Sant
Esteve Sesrovires, per facilitar que els estudiants i professors de Batxillerat Internacional del Col·legi Agora
puguin accedir a determinades prestacions que ofereix el Servei de Biblioteques de la UAB.
Conveni de 2 de desembre de 2014, entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per a la
cessió d'ús d'espais de la UPC a la UAB per a la instal·lació del sistema pilot DISH STIRLING.
Conveni de 3 de desembre de 2014, entre la UAB, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per establir el
règim de col·laboració en el projecte "Boscos del Vallès - Programa de prevenció d'incendis forestals i
d'utilització de la biomassa per a generació d'energia al Vallès Occidental" en particular respecte a l'actuació
"Estudi de viabilitat de la instal·lació d'una caldera per al consum de biomassa forestal dels boscos del Vallès
Occidental
Addenda de 10 de desembre de 2014, entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF), per a la regulació de l'adscripció del Personal Docent i Investigador (PDI) de la UAB al CREAF.
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Conveni de 12 de desembre de 2014, entre la UAB, la Fundació CIDOB, l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), per a
la constitució de la xarxa de centres de recerca anomenada BARCELONA.GOV.
Conveni de 12 de desembre de 2014, entre la UAB i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, per a ( la
gestión de las ayudas en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016 y otras actuaciones de convocatorias de ayudas para la movilidad de estudiantes y profesores
universitarios).
Conveni de 15 de desembre de 2014, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement, el Departament de Cultura, i de les universitats que
formen part de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC),
per a impulsar i garantir la formació i l'acreditació de llengües en l'àmbit universitari (CIFALC 2014).
Conveni de 15 de desembre de 2014, entre la UAB, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la
Universidad de Alcalá (UAH), protocol d’adhesió de la Universidad de Alcalá al conveni interuniversitari per a la
realització conjunta del ”Máster Universitario del Mediterráneo Antiguo”.
Conveni de 18 de desembre de 2014, entre la UAB i l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per al
reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 31 de desembre de 2012
(IBI, CEIP Escola Bellaterra, Vila Universitària, Plaça Cívica).
Conveni de 9 de gener de 2015, entre la UAB i el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), per a la
regulació de la col·laboració entre les dues institucions a través de l'adscripció de l'activitat de recerca de
personal docent i investigador en projectes de la Barcelona Graduate School of Matehmatics (BGSMath).
Conveni de 15 de gener de 2015, entre la UAB i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), per el
contracte de préstec de la col·lecció MACBA (préstec de l'exposició "Francesc Abad, El Camp de la Bota").
Conveni de 16 de gener de 2015, entre la UAB i l’ Ajuntament de Mataró, per a la creació del Campus
d'Arqueologia UAB de Torre Llauder (Mataró).
Conveni de 22 de gener de 2015, entre la UAB i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya
(CICAC), per a la creació de la "Càtedra UAB-CICAC: Observatori Social i Econòmic de la Justícia".
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IV. Nomenaments
i cessaments

IV.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 30 de gener de 2015, per la qual nomena el senyor
coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola d’Enginyeria.

Ricardo Toledo Morales

Resolució del rector, de 30 de gener de 2015, per la qual nomena la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso
coordinadora d’Estudis de Màster en Recerca Aplicada a les Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.

IV.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 30 de gener de 2015 , per la qual el senyor Eduardo César Galobardes cessa com
a coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 30 de gener de 2015 , per la qual el senyor Joanquin Timoteo Limonero García
cessa com a coordinador d’Estudis de Màster en Recerca Aplicada a les Ciències de la Salut de la Facultat de
Psicologia.

IV.2. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 9 de gener de 2015, per la qual nomena el senyor Joan Miquel Verd Pericàs,
coordinador Comissió Acadèmica i Professorat del Departament de Sociologia.
Resolució del rector, de 9 de gener de 2015, per la qual
coordinador Recerca del Departament de Sociologia.
Resolució del rector, de 9 de gener de 2015, per la qual
coordinadora Qualitat Docent del Departament de Sociologia.

nomena el senyor Antoni Verger Planells,
nomena la senyora Aina Tarabini-Castellani,

Resolució del rector, de 9 de gener de 2015, per la qual
Ferrer,vocal de la Revista Papers del Departament de Sociologia.

nomena el senyor José Antonio Noguera

Resolució del rector, de 12 de gener de 2015, per la qual nomena el senyor Mauro Santos Maroño,
coordinador de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 14 de gener de 2015, per la qual nomena la senyora Digna Maria Couso Lagaron,
secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució del rector, de 19 de gener de 2015, per la qual nomena el senyor David Costa Miserachs,
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 19 de gener de 2015, per la qual nomena el senyor Miquel Ninyerola Casals,
secretari del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2015, per la qual
coordinador de la Unitat de Didàctica i Organització escolar (DIOE).
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IV.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 12 de gener de 2015, per la qual la senyora Antonia Velázquez Henar cessa com a
coordinadora de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 14 de gener de 2015, per la qual la senyora Mercè Junyent Pubill cessa com a
secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució del rector, de 14 de gener de 2015, per la qual el senyor Màrius Martínez Muñoz cessa com a
coordinador de la Unitat de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) del Departament de
Pedagogia Aplicada.
Resolució del rector, de 19 de gener de 2015, per la qual el senyor Josep Piñol Pascual cessa com a
secretari del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.
Resolució del rector, de 19 de gener de 2015, per la qual el senyor Marc Pallarés Añó cessa com a
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.

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

IV.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 15 de gener de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Carme Pinya Salomó,
fedatària de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).
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VI. Convocatòries
i resolucions de places

VI.1. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de gener de 2015, per la qual
es convoca concurs específic per proveir dues places d’administratiu/iva (C1 18) amb destinació al
Departament de Psicobiologia i Metodologia de Ciències de la Salut i al Departament de Química,
respectivament.
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de gener de 2015, pel qual es
convoca concurs per a la provisió extraordinària,
mitjançant comissió de serveis, d’una plaça
d’administratiu/iva responsable (C1 22) amb destinació a la Unitat de Gestió de Dades de Recursos Humans de
l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de15 de gener de 2015, per la
qual es convoca concurs 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 Servei d’Estabulari de l'Administració de
centre de Medicina.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis de 23 de gener de 2015, per la
qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de 2 places de Cap d’Àrea (personal laboral grup 1),
amb destinació a l’ Àrea de Personal d’Administració i Serveis i a l’Àrea d’Organització i Planificació.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis de 29 de gener de 2015, per la
qual es convoca concurs públic per confeccionar una bossa per cobrir substitucions de Tècnic/a Especialista de
Granges, amb destinació al Servei de Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Centre de
Veterinària.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de gener de 2015, per la
qual es convoca concurs específic per proveir quatre places d’administratiu/iva (C1 18) amb destinació a:





Unitat Tècnica de Doctorat - Administració d’espais de la zona cívica
Unitat de Programes d’Intercanvis - Àrea de Relacions Internacionals
Gestió Acadèmica de Traducció i Interpretació - Ad. Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i
Interpretació
Unitat de Compres - Oficina de Compres i de Contractació

VI.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de gener de 2015, per la qual
es resol adscriure en comissió de serveis en un lloc d’administratiu (nivell 22) a la Gestió Econòmica de la
Facultat de Medicina al senyor Xavier Angles Moliner.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de gener de 2015, per la qual
s’adscriu en comissió de serveis, la senyora Noemí López Gómez, per a ocupar la plaça d’administrativa (nivell
22.3) a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de PAS.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de gener de 2015, per la
qual es resol la convocatòria de 27 de novembre de 2014, per a la provisió pel sistema de lliure designació, de
dues places d’Administrador/a de Centre, adscrivint com a Administradora de Centre de Lletres i Psicologia la
senyora Maria Assumpció Espadalé Reballi.
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Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de gener de 2015, per la
qual es resol la convocatòria de 27 de novembre de 2014, per a la provisió pel sistema de lliure designació
d’una plaça de l’escala de gestió, adscrivint com a Administrador de Serveis del Campus de Sabadell el senyor
Francisco Quesada Martos.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de gener de 2015, per la
qual s’asdcriu, amb caràcter provisional, per un període màxim de 6 mesos, a l’Escola de Postgrau, la senyora
Sara Tomás Fernández.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de gener de 2015, per la
qual es resol la convocatòria de 9 d’octubre de 2014, de concurs específic per a la provisió de dues places de
l’escala de gestió, adscrivint a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Polítiques i
de Sociologia al senyor Joan Josep Pancho Moro.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de gener de 2015, per la
qual es resol el concurs específic per proveir una plaça de coordinador/a administratiu/iva amb destinació al
Gabinet de suport a l’Equip de Govern i s’adjudica la plaça a la Sra. M. Luna Santana Aguilar.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de gener de 2015, per la
qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per proveir dues places d’administratiu/iva (C1
18) amb destinació al Departament de Psicobiologia i Metodologia de Ciències de la Salut i al Departament de
Química, respectivament, i es declara deserta la plaça amb destinació al Dept. de Química, per manca de
participants.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de gener de 2015, per la
qual es resol la convocatòria de 27 de novembre de 2014, per a la provisió pel sistema de lliure designació, de
dues places d’Administrador/a de Centre, adscrivint com a Administradora de Centre de Veterinària el senyor
Fernando Kohn Espinilla.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de gener de 2015, per la
qual es resol l'anunci de provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de dues places de gestor/a de
col·leccions favorables a:



Sra. Ana Escañuela Barrada – Biblioteca d’Humanitats
Sra. Elisa Campos Pérez – Biblioteca de Ciències Socials

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de gener de 2015, per la
qual es nomena amb caràcter interí amb destinació al Departament d’Economia i Història Econòmica, per al
desenvolupament de les funcions pròpies d’una plaça de gestió, la senyora Marta Cantero Rebollo.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de gener de 2015, per la
qual es resol la convocatòria de 9 d’octubre de 2014, de concurs específic per a la provisió de 2 places de
gestió, adscrivint a l’Institut de Neurociències a la senyora Maria Jesús Nebrera Navas.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de gener de 2015 per la
qual es resol el concurs específic per proveir una plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a l’Àrea
d’Economia i finances i s’adjudica la plaça, en el torn de trasllat, a la Sra. Àngels Boncompte Satorras.
Resolució del rector, de 31 de gener de 2015, per la qual es realitza l’encàrrec per a l’organització del
patrimoni de la UAB, amb dependència orgànica del Gabinet Jurídic i funcional de la Vicegerència d’Economia al
senyor Pedro de Alcántara-García Briones.

Resolució del rector, de 31 de gener de 2015, per la qual es realitza l’encàrrec per donar suport a l’àmbit
econòmic de l’organització del patrimoni de la UAB amb dependència orgànica de l’Àrea d’Economia i Finances i
funcional de la Vicegerència d’Economia, a la senyora Raquel Camacho Linares.
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Secretaria General
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