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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 22/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Creació de títols de màster universitari.
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent
acredita que la proposta reuneix els
requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, 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 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 20 de maig de 2015 en relació a la creació d’un títol de màster
universitari.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està previst tractar la proposta de
creació de títol de màster universitari i que a aquest efectes es presenta la proposta d’acord següent (Acord CA
12/2015):Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar la
creació del títol de màster universitari Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la
Integració/Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration, d’acord amb
el que consta en el document CA 18/05-2015. 2)Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de
verificació corresponents i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya,
als efectes que siguin oportuns. 3)Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i
el seguiment del punt primer del present 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.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 22/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Acadèmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
1)
Aprovar la creació del títol de màster universitari Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la
Inversió i la Integració/Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration,
d’acord amb el que consta en el document PLE 30/05-2015.
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2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3)
Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer
del present 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 23/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Creació i modificació de títols de màster propi i diplomes de postgrau nous.
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 20 de maig de 2015, en relació a la creació de títols de màster i
diplomes de postgrau propis.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig està previst tractar la proposta de creació i
modificació de títols de màster propi i diplomes de postgrau nous i que a aquest efectes es presenta la proposta
d’acord següent (Acord CA 13/2015): Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord
següent:1) Aprovar la creació dels nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau següents, per al curs
2015/2016: a)Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic, d’acord amb el que consta en document CA
19/05-2015. b)Diploma de Postgrau en Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral., d’acord amb el
que consta en document CA 20/05-2015. 2)Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i
diplomes de postgraus següents: a)Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama,
que passa a denominar-se European Master Degree in Surgical Oncology; Recostructive and Aesthetic Breast
Surgery. b)Màster en Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies): Traducció i Localització, que passa a
denominar-se Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció. 3)Encarregar a la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 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.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 23/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Acadèmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
1)
Aprovar la creació dels nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau següents, per al curs
2015/2016:
a)Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic, d’acord amb el que consta en document PLE 31/05-2015.
b)Diploma de Postgrau en Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral, d’acord amb el que consta en
document PLE 32/05-2015.
2)

Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:

a)Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama, que passa a denominar-se
European Master Degree in Surgical Oncology; Recostructive and Aesthetic Breast Surgery.
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b)Màster en Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies): Traducció i Localització, que passa a denominar-se
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció.
3)

Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 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 24/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
Exposició de motius
Vista la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
Vist que en data 9 de setembre de 2014 els Patronats de la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral
(FEPSI) i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) van acordar la fusió de les dues entitats
mitjançant l’absorció de la FEPSI per part de la FUAB.
Vist que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), en
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FEPSI, seran assumits
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva
adscripció a la UAB.
Vist que la desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) està condicionada a l’adscripció de
l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta desadscripció es
produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament competent en
matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 390/1996, de
2 de desembre.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document PLE 33/05-2015)
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, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les universitats públiques de Catalunya.
Vist l’article 88, apartat b, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels
centres docents universitaris.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 20 de maig de 2015, en relació a la desadscripció de l’Escola
de Prevenció i Seguretat Integral.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 es preveu tractar la proposta de
desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral i que, a aquest efectes, es presenta la proposta
d’acord següent (Acord CA 14/2015):Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord
següent: 1) Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
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condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a
la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2) Comunicar el
punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya,
als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el
seguiment del punt primer i segon 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.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 24/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Acadèmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, condicionada
a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB pel
departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer i
segon 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 25/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
Exposició de motius
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
Atès que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, en
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FUAB, seran assumits
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva
adscripció a la UAB.
Atès que la desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) està condicionada
a l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta
desadscripció es produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el
departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què
preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document PLE 34/05-2015)
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, així com la resta de normes d'aplicació general.
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Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les universitats públiques de Catalunya.
Vist l’article 88, apartat b, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels
centres docents universitaris.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 20 de maig de 2015, en relació a la desadscripció de l’Escola
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 es preveu tractar la proposta de
desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i de Gestió de Documents i que, a aquest efectes, es presenta la
proposta d’acord següent (Acord CA 15/2015):Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta d’acord següent 1) Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents, condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de
la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer i segon 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.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 25/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Acadèmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents,
condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a
la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer i
segon 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 26/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Desvinculació de l’Escola de Comerç i Distribució.
Exposició de motius
De conformitat amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i amb els Estatuts de la UAB, la
UAB ha mantingut una política d’adscripció i de vinculació de centres externs en funció de si els estudis
impartits tenen caràcter oficial o propi.
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A partir de l’adequació a l’espai europeu d’educació superior dels estudis ofertats per la UAB, moltes de les
titulacions impartides per escoles vinculades han derivat en titulacions de caràcter oficial, la qual cosa ha
comportat un procés d’adscripció d’aquests centres.
Actualment només resta com a escola vinculada l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) la qual
ofereix els estudis propis de Direcció de Comerç i Distribució. Atès que aquesta titulació no podrà tenir caràcter
oficial, l’Equip de Govern proposa la desvinculació d’aquest centre.
Vist l’acord 82/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern de la UAB, pel qual es dóna per assabentat de l’inici
del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document PLE 35/05-2015)
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 20 de maig de 2015, en relació a la desvinculació de l’Escola
Superior de Comerç i Distribució.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 es preveu tractar la proposta de
desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució i que, a aquest efectes, es presenta la proposta
d’acord següent (Acord CA 16/2015): Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord
següent 1) Aprovar la desvinculació de la UAB de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI).
2)Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment d’aquest acord.
3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Escola Superior de Comerç i
Distribució per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 26/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Acadèmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)

Aprovar la desvinculació de la UAB de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI).

2)

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

Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Escola Superior de Comerç i Distribució
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 27/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Candidatura Jaume Vicens Vives de la UAB per a la convocatòria 2015
Exposició de motius
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament
competent en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments
universitaris que sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment
per la tasca de renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials
docents al servei de les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les
universitats catalanes, tant públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen
per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament
competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi
individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de
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professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada
a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una
compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a
projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa
al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que
sol·licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2015.
Vist l’acord CA 04/2014, pres per la Comissió Acadèmica de 4 de febrer i segons el qual per a la selecció de les
candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2015 a elevar a la
Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de
manifest alguna o vàries de les contribucions següents:
Millora de la qualitat en la docència.
Elaboració de materials docents innovadors.
Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
Creació d’escola o de model docent.
Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals
com internacionals.
Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de
qualitat.
Vista la candidatura a títol col·lectiu tramesa pel Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat al Consell
Social de la UAB (document PLE 36/05-2015).
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està previst tractar la proposta de
candidatura Jaume Vicens Vives de la UAB per a la convocatòria 2015 i que a aquests efectes es presenta la
proposta d’acord següent (Acord CA 17/2015): Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta d’acord següent: Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume
Vicens Vives a la qualitat docent universitària presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Ciències de la UAB,
d’acord amb el que consta en el document CA 24/05-2015.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 27/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Acadèmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Ciències de la UAB, d’acord amb el que
consta en el document PLE 36/05-2015.
Acord 28/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2015.
Exposició de motius
Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2015.
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Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està previst tractar la informació sobre
el seguiment de l’execució del pressupost de la UAB per a l’exercici 2015 i que a aquest efectes es presenta la
proposta d’acord següent (Acord CE 27/2015): Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta d’acord següent: 1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 29/05-2015;
2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 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 de 27 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 28/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
corresponent de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
de l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 37/05-2015.

Acord 29/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Cessió d’ús d’espais Draconispharma, S.L.
Exposició de motius
Atès que s’està tramitant amb data d’efectes 27 d’abril de 2015 un conveni entre la Universitat Autònoma de
Barcelona amb Draconispharma, S.L. l’objecte del qual és prestar el servei, per part la Universitat Autònoma de
Barcelona, de neteja de material, rebuda i manteniment d’animals en les dependències del Servei d’Estabulari
UAB a favor de Draconispharma, S.L. a canvi de preu i per un període de dotze (12) mesos(Document PLE
38/05-2015 –Confidencial-).
Atès que l’execució de l’objecte del contracte implica la cessió d’ús en exclusiva a l’Empresa del laboratori
equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període
de duració del present conveni.
Atès que l’esmentat conveni es va sotmetre a l’aprovació/ratificació dels òrgans de govern.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist 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.
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vistos els articles 92 i 137.4 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 49/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 20 de maigde 2015, en virtut del qual
s’aprova l’autorització de la cessió d’ús a Draconispharma S.L. d’uns espais.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està previst tractar la proposta de
cessió d’ús d’espais de la UAB a Draconispharma, S.L. i que a aquest efectes es presenta la proposta d’acord
següent (Acord CE 25/2015): Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord
següent: 1)Autoritzar la cessió d’ús a Draconispharma S.L. del laboratori equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2
ubicats a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període de duració del present conveni
(12 mesos) i d’acord amb el que consta en el document CE 24/05-2015; 2)Encarregar la vicerectora
d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la
vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 29/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
Autoritzar la cessió d’ús a Draconispharma S.L. del laboratori equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats a
Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període de duració del present conveni (12 mesos)
i d’acord amb el que consta en el document PLE 38/05-2015.
2)

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

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 30/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Conveni de col·laboració signat entre la UAB i SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès.
Exposició de motius
1.Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public
buildings, in the Mediterranean Basin countries”(Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian
Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània,
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i
‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.
Atès que aquest Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes
empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables.
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB està portant a terme vàries instal·lacions d’energies
solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al propietari de
naturalesa pública titular de l’edifici. (Document PLE 39/05-2015 i Document PLE 40/05-2015).
2.Atès que en dates a 10 de febrer de 2014, la UAB en qualitat d’entitat coordinadora, va publicar al DOGC la
licitació núm. 3/2014 del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema pilot de tecnologia DISH
STIRLING i PARABOLIC TROUGH, el qual es va dividir en dos lots:
Lot 1: Fabricació, instal·lació i posada en funcionament del sistema pilot DISH STIRLING i del sistema
solar PARABOLIC TROUGH, adjudicat a SOLTERM INSTAL·LACIONS, SCP en data 11 d’abril de 2014 perquè
s’executés en el termini de 14 setmanes des de la seva formalització.
Lot 2: Servei de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisi de funcionament dels sistemes pilots
referits i formació en relació a les anteriors instal·lacions pilots, adjudicat a la Universitat Politècnica de
Catalunya.
3.Atès que en virtut dels acords 27/2015, de 19 de març, del Consell de Govern i 17/2015, de 30 d’abril, del Ple
Consell Social, entre d’altres es va aprovar ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 per ubicar un
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sistema pilot de tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGHa edificis de titularitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya i per la seva posterior cessió.
4.Atès que en data 12 de novembre de 2014 la UAB va formalitzar amb SPM Promocions Municipals de Sant
Cugat del Vallès SA la cessió d’ús d’espais per la instal·lació del sistema PARABOLIC TROUGH (Document PLE
41/05-2015 i Document PLE 42/05-2015).
5.Vist 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; l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB; i l’article 28.2. apartat g, del
Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
6.Vist l’acord 53/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 20 de maigde 2015, en virtut del qual
s’aprova ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM
Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA en data 12 de novembre de 2014.
7. Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està previst tractar la proposta de
ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM Promocions
Municipals de Sant Cugat del Vallès SAi que a aquests efectes es presenta la proposta d’acord següent (Acord
CE 26/2015):Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Ratificar el
conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM Promocions Municipals de
Sant Cugat del Vallès SA en data 12 de novembre de 2014, d’acord amb el que consta en els documents CE
27/05-2015 i CE 28/05-2015, per ubicar sistema pilot de tecnologia PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat
de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA i per la seva posterior cessió; 2) Encarregar la
vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a
la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
8.Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està pendent de durse a terme, i que, per tant, l’acord PLE 30/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a
l’acord favorable de la Comissió Econòmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM Promocions
Municipals de Sant Cugat del Vallès SA en data 12 de novembre de 2014, d’acord amb el que consta en els
documents PLE 41/05-2015 i PLE 42/05-2015, per ubicar sistema pilot de tecnologia PARABOLIC TROUGH a
edificis de titularitat de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA i per la seva posterior cessió.
2) Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 31/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Catalunya Caixa
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.
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Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
per un import límit de 35 milions d’euros.
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 10 de març acorda autoritzar a la UAB a
formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.400.000 euros, atès que la UAB
necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import d’1.400.000 euros, per fer front a les
necessitats de tresoreria.
Vist l’informe tècnic de data 19 de març de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa per import d’1,4 milions d’euros (document PLE 43/05-2015), en el que
es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 10
de març de 2015.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 19 de març de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document PLE 43/05-2015) 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.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa
(document PLE 43/05-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 19 de març
de 2015.
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està previst tractar la proposta de
ratificar l’operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Catalunya Caixa i que a
aquests efectes es presenta la proposta d’acord següent (Acord CE 30/2015): Informar favorablement al Ple del
Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les
seves condicions financeres amb Catalunya Caixa d’import 1,4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el
document CE 32/05-2015; 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 de 27 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 31/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
1)
Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Catalunya Caixa
d’import 1,4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 43/05-2015.
2)

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

Acord 32/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Banco Santander.
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.
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Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
per un import límit de 35 milions d’euros.
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 24 de març acorda autoritzar a la
formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 22.500.000 euros, atès que
necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 22.500.000 euros, per fer
les necessitats transitòries de tresoreria. Aquesta operació suposa un augment transitori del
d’endeutament a curt termini de la Universitat, en un import de 6 milions d’euros.

UAB a
la UAB
front a
volum

Vist l’informe tècnic de data 27 de març de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Banco Santander per import de 22,5 milions d’euros (document PLE 44/05-2015), en el
que es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 24
de març de 2015.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 25 de març de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document PLE 44/05-2014) 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.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Banco Santander
(document PLE 44/05-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 27 de març
de 2015.
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està previst tractar la proposta de
ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Banco Santander i que
a aquests efectes es presenta la proposta d’acord següent (Acord CE 31/2015): Informar favorablement al Ple
del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les
seves condicions financeres amb Banco Santander d’import 22,5 milions, d’acord amb el que consta en el
document CE 33/05-2015; 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 de 27 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 32/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
1)
Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Banco Santander
d’import 22,5 milions, d’acord amb el que consta en el document PLE 44/05-2015.
2)

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

2)

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

Acord 33/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Realització d’un estudi sobre el projecte amb el CEPTA a Huambo-Angola i la modificació del pressupost 2015
del Consell Social per a la realització d’aquest estudi.
Exposició de motius
Vist el projecte en el “Centro de Ensino e Pesquisa em Tecnologia Alimentar” (CEPTA), a Huambo-Angola, per a
l’enfortiment institucional de la Facultat de Ciències Agràries (FCA) i la Facultat de Medicina Veterinària (FMV)
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de la Universitat José Eduardo dos Santos en el sector
interuniversitària. Projecte relacionat amb la construcció
dels Aliments de Huambo, a la FMV de la Universitat
desenvolupament de l’ensenyament i la investigació en
Barcelona participa en el projecte.

agroindustrial, a través del foment de la cooperació
i equipament del Centre de I+D Planta de Tecnologia
José Eduardo Dos Santos, per a, entre d’altres, el
el sector agroindustrial. La Universitat Autònoma de

Vista la necessitat d’identificar les accions actuals i potencials de valor del projecte per a la UAB amb l’objectiu
de garantir i potenciar el retorn econòmic per a la Universitat.
Vist que el cost màxim de la realització de l’estudi és de 6.050 euros.
Vist que en el capítol 2 de despeses corrents de béns i serveis del pressupost 2015 del Consell Social aprovat
en acord núm. 93/2014 en el Ple de 18 de desembre:
En la partida corresponent a despeses per estudis tècnics hi ha pressupostats 5.500 euros en concepte
del cost de contractació externa per a la programació del web del Consell Social, despesa que finalment no s’ha
produït.
La partida en concepte de l’Auditoria econòmica UAB i informe CCAA agregats UAB, d’acord amb les
disponibilitats actuals,permet absorbir part de la despesa prevista per a la realització de l’estudi.
Vist l’article 28.2, apartats c ij, del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està previst tractar la proposta de
realització de l’estudi i de modificació del pressupost 2015 del Consell Social i que a aquests efectes es presenta
la proposta d’acord següent (Acord CE 34/2015): Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta d’acord següent: 1)Aprovar la realització d’un estudi sobre el projecte de cooperació amb el “Centro
de Ensino e Pesquisa em Tecnologia Alimentar” (CEPTA) a Huambo-Angola, mitjançant encàrrec a Eminpack,
SA, per un cost màxim de 6.050 euros a càrrec del pressupost del Consell Social, i d’acord amb el que consta
en el document CE 36/05-2015; 2)Aprovar la modificació del pressupost del Consell Social de la UAB
corresponent a l’any 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 37/05-2015.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica de 27 de maig de 2015 està pendent de dur-se
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 33/2015 que es proposa per al Ple de 28 de maig resta subjecte a l’acord
favorable de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
1)
Aprovar la realització d’un estudi sobre el projecte de cooperació amb el “Centro de Ensino e Pesquisa em
Tecnologia Alimentar” (CEPTA) a Huambo-Angola, mitjançant encàrrec a Eminpack, SA, per un cost màxim de
6.050 euros a càrrec del pressupost del Consell Social, i d’acord amb el que consta en el document PLE 45/052015.
2)
Aprovar la modificació del pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2015, d’acord amb
el que consta en el document PLE 46/05-2015.

Acord 34/2015, de 28 de maig, del Consell Social
Encàrrec a la Secretaria Tècnica del Consell Social per a la preparació de la proposta de modificació del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social.
Exposició de motius
Atès que en el plenari del Consell Social de 30 d’abril de 2015 es va encetar el debat sobre la necessitat de
cercar fórmules per agilitar la presa de decisions en l’àmbit universitat societat-empresa i la conveniència de
reformular l’organització actual de comissions del Consell Social en l’esmentat àmbit.
Atès que en la Comissió Societat-Universitat reunida el 19 de maig de 2015 es va debatre sobre el
reenfocament de l’àmbit societat-universitat i la Comissió Societat-Universitat.
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Atès que a l’esmentada reunió de la Comissió es va concloure sobre la conveniència de comptar amb dues
comissions per a l’àmbit de treball universitat-societat del Consell Social, mantenint l’actual Comissió SocietatUniversitat, amb una redefinició de les seves funcions i creant-ne una de nova per les relacions universitatempresa; i traslladar al Ple les conclusions assolides als efectes que siguin oportuns .
Atès que l’exposat comporta una modificació de l’actual Reglament d’organització i funcionament del Consell
Social, per adaptar-lo a la nova organització de comissions en l’àmbit Societat-Universitat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
Encarregar a la Secretaria Tècnica del Consell Social la preparació de la proposta de modificació del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Social, per adaptar-lo a la nova organització de comissions en l’àmbit
Societat-Universitat.

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

Acord 12/2015, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris.
Exposició de motius
Atesa la petició de creació de títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, 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 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 20 de maig està previst tractar la proposta de creació de títols
de màster universitari i que a aquest efectes es presenta la proposta d’acord següent: PRIMER.- Aprovar la
creació del títol de màster universitari següent:-Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la
Inversió i la Integració/Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration.
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i
el seguiment de l'acord primer.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.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 20 de maig de 2015 està pendent de dur-se a
terme, i que, per tant, l’acord CA 12/2015 que es proposa per a la Comissió Acadèmica de 25 de maig resta
subjecte a l’acord favorable del Consell de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
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Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar la creació del títol de màster universitari Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la
Inversió i la Integració/Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration,
d’acord amb el que consta en el document CA 18/05-2015.
2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3)
Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer
del present 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 13/2015, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació i modificació de títols de màster propi i diplomes de postgrau nous.
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 20 de maig està previst tractar la proposta de creació i
modificació de títols de màster propis i diplomes de postgrau propis i que a aquest efectes es presenta la
proposta d’acord següent: PRIMER.- Aprovar la creació dels nous títols de màsters propis i diplomes de
postgrau següents, per al curs 2015/2016: -Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic. -Diploma de
Postgrau en Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral. SEGON.-Aprovar la modificació de la
denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents: -Màster Europeu en Cirurgia Oncològica,
Reconstructiva i Estètica de Mama, que passa a denominar-se European Master Degree in Surgical Oncology;
Recostructive and Aesthetic Breast Surgery -Màster en Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies): Traducció
i Localització, que passa a denominar-se Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció TERCER.- Elevar
l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi i diplomes de postgrau al Consell Social per tal
que exerceixi les seves competències. QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
l'execució i el seguiment dels acords primer, segon i tercer. CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la
vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 20 de maig de 2015 està pendent de dur-se a
terme, i que, per tant, l’acord CA 13/2015 que es proposa per a la Comissió Acadèmica de 25 de maig de 2015
resta subjecte a l’acord favorable del Consell de Govern.
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat.
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 dels nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau següents, per al curs
2015/2016:
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a)Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic, d’acord amb el que consta en document CA
19/05-2015.
b)Diploma de Postgrau en Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral, d’acord amb el que
consta en document CA 20/05-2015.
2)

Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:
a)Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama, que passa a denominar-se
European Master Degree in Surgical Oncology; Recostructive and Aesthetic Breast Surgery.
b)Màster en Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies): Traducció i Localització, que passa a
denominar-se Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 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 14/2015, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
Exposició de motius
Vista la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
Vist que en data 9 de setembre de 2014 els Patronats de la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral
(FEPSI) i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) van acordar la fusió de les dues entitats
mitjançant l’absorció de la FEPSI per part de la FUAB.
Vist que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), en
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FEPSI, seran assumits
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva
adscripció a la UAB.
Vist que la desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) està condicionada a l’adscripció de
l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta desadscripció es
produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament competent en
matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 390/1996, de
2 de desembre.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document CA 21/05-2015)
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, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les universitats públiques de Catalunya.
Vistos els articles 88, apartat b, i 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels
centres docents universitaris.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 20 de maig està previst tractar la proposta de desadscripció de
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral i que a aquest efectes es presenta la proposta d’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
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condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a
la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. SEGON.Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar a
la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. QUART.- Comunicar
els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 20 de maig de 2015 està pendent de dur-se a
terme, i que, per tant, l’acord que es proposa per a la Comissió Acadèmica de 25 de maig resta subjecte a
l’acord favorable del Consell de Govern.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
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 proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, condicionada
a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB pel
departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3)
Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer i
segon 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 15/2015, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
Exposició de motius
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
Atès que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, en
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FUAB, seran assumits
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva
adscripció a la UAB.
Atès que la desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) està condicionada
a l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta
desadscripció es produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el
departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què
preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document CA 22/05-2015)
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, així com la resta de normes d'aplicació general.
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Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les universitats públiques de Catalunya.
Vistos els articles 88, apartat b, i 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels
centres docents universitaris.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 20 de maig està previst tractar la proposta de desadscripció de
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents i que a aquest efectes es presenta la proposta d’acord
següent: PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents, condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de BarcelonaFormació (fUABf) a la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 20 de maig de 2015 està pendent de dur-se a
terme, i que, per tant, l’acord CA 15/2015 que es proposa per a la Comissió Acadèmica de 25 de maig resta
subjecte a l’acord favorable del Consell de Govern de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
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 proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents,
condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a
la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3)
Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer i
segon 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 16/2015, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució.
Exposició de motius
De conformitat amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i amb els Estatuts de la UAB, la
UAB ha mantingut una política d’adscripció i de vinculació de centres externs en funció de si els estudis
impartits tenen caràcter oficial o propi.
A partir de l’adequació a l’espai europeu d’educació superior dels estudis ofertats per la UAB, moltes de les
titulacions impartides per escoles vinculades han derivat en titulacions de caràcter oficial, la qual cosa ha
comportat un procés d’adscripció d’aquests centres.
Actualment només resta com a escola vinculada l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) la qual
ofereix els estudis propis de Direcció de Comerç i Distribució. Atès que aquesta titulació no podrà tenir caràcter
oficial, l’Equip de Govern proposa la desvinculació d’aquest centre.
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Vist l’acord 82/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern de la UAB, pel qual es dóna per assabentat de l’inici
del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document 23/05-2015)
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1. del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 20 de maig està previst tractar la proposta de desvinculació de
l’Escola Superior de Comerç i distribució (ESCODI) i que a aquest efectes es presenta la proposta d’acord
següent: PRIMER.- Aprovar la proposta de desvinculació de la UAB de l’Escola Superior de Comerç i Distribució
(ESCODI) SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests
acords. QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i L’Escola Superior de
Comerç i Distribució per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 20 de maig de 2015 està pendent de dur-se a
terme, i que, per tant, l’acord CA 16/2015 que es proposa per a la Comissió Acadèmica de 25 de maig resta
subjecte a l’acord favorable del Consell de Govern.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
Proposta d’acord
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la desvinculació de la UAB de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI).

2)

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

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Escola Superior de Comerç i
Distribució per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
gerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 17/2015, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Candidatura Jaume Vicens Vives de la UAB per a la convocatòria 2015
Exposició de motius
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament
competent en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments
universitaris que sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment
per la tasca de renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials
docents al servei de les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les
universitats catalanes, tant públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen
per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament
competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi
individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de
professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada
a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una
compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a
projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa
al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que
sol·licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2015.
Vist l’acord CA 04/2014, pres per la Comissió Acadèmica de 4 de febrer i segons el qual per a la selecció de les
candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2015 a elevar a la
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Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de
manifest alguna o vàries de les contribucions següents:
Millora de la qualitat en la docència.
Elaboració de materials docents innovadors.
Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
Creació d’escola o de model docent.
Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals
com internacionals.
Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de
qualitat.
Vista la candidatura a títol col·lectiu tramesa pel Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat al Consell
Social de la UAB (document CA 24/05-2015).
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:
Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Ciències de la UAB, d’acord amb el que
consta en el document CA 24/05-2015.
Acord 18/2015, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds de permanència.
Exposició de motius
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atès l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes la sol·licituds de permanència presentades (document CA 18/2015).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1)
Emetre un informe favorable sobre la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per l’estudiant amb
DNI 44.983.363 per a l’assignatura “Dret Eclesiàstic de l’Estat” de la titulació de Llicenciat en Dretde la Facultat
de Dret de la UAB, per a poder-se examinar en la convocatòria de juny del curs 2014-2015.
2)
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 a poder-se examinar
en la convocatòria de juny del curs 2014-2015.

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

Acord 24/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en l’Associació Conferencia de Centros i Departamentos de Traducción e Interpretación
(CCDUTI).
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Exposició de motius
Atesa la proposta de la Secretària General en relació a la participació de la UAB com a soci de l’Associació
Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI).
Vistos els estatuts de l’Associació (Document CE 23/05-2015).
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 20 de maig de 2015, pel qual s’acorda: 1) Aprovar la proposta la
participació de la UAB com a soci de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e
Interpretación (CCDUTI) i, en la seva virtut:
1.- Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Conferencia de Centros y
Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI) com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al
rector perquè designi a les persones físiques que exerciran la representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona en els òrgans de l’Associació, amb el ben entès que el cost econòmic corresponent a les quotes seran
assumides pel pressupost de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i el Departament de Traducció i
d’Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
2.- Facultar al rector perquè ell o, persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar aquesta
incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris pels que sigui designada la
seva representada.
2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar la
Secretària General l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els presents acords a la
vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, i a
l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'acorda
1)
Aprovar la participació de la UAB com a soci de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de
Traducción e Interpretación (CCDUTI) i, en la seva virtut:
a) Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Conferencia de
Centros y Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI) com a membre de ple dret de la
mateixa, facultant al rector perquè designi a les persones físiques que exerciran la representació de la
Universitat Autònoma de Barcelona en els òrgans de l’Associació, amb el ben entès que el cost
econòmic corresponent a les quotes seran assumides pel pressupost de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació i el Departament de Traducció i d’Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
b) Facultar al rector perquè ell o, persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar
aquesta incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris pels que sigui
designada la seva representada.
2)

Encarregar la Secretària General l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu, i a l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e
Interpretación.
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Acord 25/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que s’està tramitant amb data d’efectes 27 d’abril de 2015 un conveni entre la Universitat Autònoma de
Barcelona amb Draconispharma, S.L. l’objecte del qual és prestar el servei, per part la Universitat Autònoma de
Barcelona, de neteja de material, rebuda i manteniment d’animals en les dependències del Servei d’Estabulari
UAB a favor de Draconispharma, S.L. a canvi de preu i per un període de dotze (12) mesos(Document CE
24/05-2015 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica del Consell Social a la Secretària
Tècnica del Consell Social-).
Atès que l’execució de l’objecte del contracte implica la cessió d’ús en exclusiva a l’Empresa del laboratori
equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període
de duració del present conveni.
Atès que l’esmentat conveni es va sotmetre a l’aprovació/ratificació dels òrgans de govern.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist 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.
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vistos els articles 92 i 137.4 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 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 20 de maigde 2015, en virtut del qual s’aprova el
següent: 1) Autoritzar la cessió d’ús a Draconispharma S.L. del laboratori equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2
ubicats a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període de duració del present conveni
(12 mesos); 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar la
vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents
acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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 Draconispharma S.L. del laboratori equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats a
Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període de duració del present conveni (12 mesos)
i d’acord amb el que consta en el document CE 24/05-2015.
2)

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

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.

Acord 26/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Conveni de col·laboració signat entre la UAB i SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès.
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Exposició de motius
1.Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public
buildings, in the Mediterranean Basin countries”(Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian
Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània,
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i
‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.
Atès que aquest Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes
empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables.
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB està portant a terme vàries instal·lacions d’energies
solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al propietari de
naturalesa pública titular de l’edifici. (Document CE 25/05-2015 i Document CE 26/05-2015).
2.Atès que en dates a 10 de febrer de 2014, la UAB en qualitat d’entitat coordinadora, va publicar al DOGC la
licitació núm. 3/2014 del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema pilot de tecnologia DISH
STIRLING i PARABOLIC TROUGH, el qual es va dividir en dos lots:
Lot 1: Fabricació, instal·lació i posada en funcionament del sistema pilot DISH STIRLING i del sistema
solar PARABOLIC TROUGH, adjudicat a SOLTERM INSTAL·LACIONS, SCP en data 11 d’abril de 2014 perquè
s’executés en el termini de 14 setmanes des de la seva formalització.
Lot 2: Servei de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisi de funcionament dels sistemes pilots
referits i formació en relació a les anteriors instal·lacions pilots, adjudicat a la Universitat Politècnica de
Catalunya.
3.Atès que en virtut dels acords 27/2015, de 19 de març, del Consell de Govern i 17/2015, de 30 d’abril, del Ple
Consell Social, entre d’altres es va aprovar ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 per ubicar un
sistema pilot de tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGHa edificis de titularitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya i per la seva posterior cessió.
4.Atès que en data 12 de novembre de 2014 la UAB va formalitzar amb SPM Promocions Municipals de Sant
Cugat del Vallès SA la cessió d’ús d’espais per la instal·lació del sistema PARABOLIC TROUGH (Document CE
27/05-2015 i Document CE 28/05-2015).
5.Vist 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; l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB; i l’article 28.2. apartat g, del
Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
6.Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 20 de maigde 2015, en virtut del qual s’aprova el
següent:1) Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM
Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA en data 12 de novembre de 2014 per ubicar sistema pilot de
tecnologia PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès
SA i per la seva posterior cessió; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3)
Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els
presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
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:
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1) Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM Promocions
Municipals de Sant Cugat del Vallès SA en data 12 de novembre de 2014, d’acord amb el que consta en els
documents CE 27/05-2015 i CE 28/05-2015, per ubicar sistema pilot de tecnologia PARABOLIC TROUGH a
edificis de titularitat de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA i per la seva posterior cessió.
2) Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.

Acord 27/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2015.
Exposició de motius
Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2015.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de
l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 29/05-2015.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 28/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tancament provisional del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2014.
Exposició de motius
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 23 de les Bases d’execució del pressupost 2014, que pel que fa al tancament de l’exercici 2014
preveu que a l’exercici econòmic del 2014 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que
corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període.
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que, entre d’altres, estableix que
les universitats han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici
següent.
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Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern reunida el 25 d’abril de 2015,
en virtut del qual s’aprova el següent: 1) Donar-se per assabentats de la liquidació provisional del pressupost
2014 i del romanent de tresoreria positiu a 31 de desembre de 2014; 2) Encarregar a la vicerectora d’Economia
i d’Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del gerent,
S’acorda
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la liquidació provisional del pressupost 2014 i del romanent
de tresoreria genèric positiu a 31 de desembre de 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 30/052015.

Acord 29/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Estat d’execució del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB a 31 de desembre de 2014.
Exposició de motius
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l’execució del PIU a 31 de desembre de 2014.
Atesa la informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins el 31 de desembre de 2014 i
les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius 1 (RAM, TIC’S i Adaptació a l’EEES) i 2
(Acabament i noves obres).
Vist l’acord 91/2014 del Ple del Consell Social de data 18 de desembre de 2014, pel qual s’aprova la
programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) de la UAB per l’exercici 2014.
Vist l’article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern reunida en data 25
d’abril de 2015, en virtut del qual aprova el següent: 1) Donar-se per assabentats de l'execució de PIU a 31 de
desembre de 2014; 2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
La Comissió Econòmicadel Consell Social es dóna per assabentada de l’estat d’execució del PIU a 31 de
desembre de 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 31/05-2015.

Acord 30/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Catalunya Caixa
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’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
per un import límit de 35 milions d’euros.
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Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 10 de març acorda autoritzar a la UAB a
formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.400.000 euros, atès que la UAB
necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import d’1.400.000 euros, per fer front a les
necessitats de tresoreria.
Vist l’informe tècnic de data 19 de març de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa per import d’1,4 milions d’euros (document CE 32/05-2015), en el que
es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 10 de
març de 2015.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 19 de març de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document CE 32/05-2015) 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.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa
(document CE 32/05-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 19 de març
de 2015.
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 la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Catalunya Caixa
d’import 1,4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 32/05-2015.
2)

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

Acord 31/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Banco Santander.
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’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
per un import límit de 35 milions d’euros.
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 24 de març acorda autoritzar a la UAB a
formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 22.500.000 euros, atès que la UAB
necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 22.500.000 euros, per fer front a
les necessitats transitòries de tresoreria. Aquesta operació suposa un augment transitori del volum
d’endeutament a curt termini de la Universitat, en un import de 6 milions d’euros.
Vist l’informe tècnic de data 27 de març de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Banco Santander per import de 22,5 milions d’euros (document CE 33/05-2015), en el
que es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 27 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 129

maig / 2015

L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 24
de març de 2015.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 25 de març de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document CE 33/05-2014) 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.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Banco Santander
(document CE 33/05-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 27 de març
de 2015.
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 la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Banco Santander
d’import 22,5 milions, d’acord amb el que consta en el document CE 33/05-2015.
2)

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

Acord 32/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2014 (tancament de l’exercici).
Exposició de motius
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2014 (tancament de l’exercici).
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
1)
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2014 (tancament de
l’exercici), d’acord amb el que consta en el document CE 34/05-2015.
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.
3)
Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 33/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’abril de 2015.
Exposició de motius
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Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 30 d’abril de 2015.
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’abril de 2015, d’acord amb el que consta
en el document CE 35/05-2015.
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.
Acord 34/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Realització d’un estudi sobre el projecte amb el CEPTA a Huambo-Angola i la modificació del pressupost 2015
del Consell Social per a la realització d’aquest estudi.
Exposició de motius
Vist el projecte en el “Centro de Ensino e Pesquisa em Tecnologia Alimentar” (CEPTA), a Huambo-Angola, per a
l’enfortiment institucional de la Facultat de Ciències Agràries (FCA) i la Facultat de Medicina Veterinària (FMV)
de la Universitat José Eduardo dos Santos en el sector agroindustrial, a través del foment de la cooperació
interuniversitària. Projecte relacionat amb la construcció i equipament del Centre de I+D Planta de Tecnologia
dels Aliments de Huambo, a la FMV de la Universitat José Eduardo Dos Santos, per a, entre d’altres, el
desenvolupament de l’ensenyament i la investigació en el sector agroindustrial. La Universitat Autònoma de
Barcelona participa en el projecte.
Vista la necessitat d’identificar les accions actuals i potencials de valor del projecte per a la UAB amb l’objectiu
de garantir i potenciar el retorn econòmic per a la Universitat.
Vist que el cost màxim de la realització de l’estudi és de 6.050 euros.
Vist que en el capítol 2 de despeses corrents de béns i serveis del pressupost 2015 del Consell Social aprovat
en acord núm. 93/2014 en el Ple de 18 de desembre:
En la partida corresponent a despeses per estudis tècnics hi ha pressupostats 5.500 euros en concepte
del cost de contractació externa per a la programació del web del Consell Social, despesa que finalment no s’ha
produït.
La partida en concepte de l’Auditoria econòmica UAB i informe CCAA agregats UAB, d’acord amb les
disponibilitats actuals,permet absorbir part de la despesa prevista per a la realització de l’estudi.
Vist l’article 28.2, apartats c ij, del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
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 realització d’un estudi sobre el projecte de cooperació amb el “Centro de Ensino e Pesquisa em
Tecnologia Alimentar” (CEPTA) a Huambo-Angola, mitjançant encàrrec a Eminpack, SA, per un cost màxim de
6.050 euros a càrrec del pressupost del Consell Social, i d’acord amb el que consta en el document CE 36/052015.
2)
Aprovar la modificació del pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2015, d’acord amb
el que consta en el document CE 37/05-2015.
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Acord 35/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2015-2016.
Exposició de motius
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atès l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a les tarifes del
Servei de Llengües de la UAB per al curs 2015-2016.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’acorda
1)
Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2015-2016, d’acord amb el que consta en
el document CE 38/05-2015.
2)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.

Acord 36/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis de la UAB.
Exposició de motius
Vist l’article 90. c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l'article 158 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.h del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 25 d’abril de
2015, pel qual s’acorda: 1) Aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal d’administració i
serveis de la UAB, que s'annexa; 2) Elevar aquesta proposta al Consell Social de la Universitat perquè exerceixi
les seves competències; 3) Encarregar la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment
d'aquests acords.
Atès la proposta presentada per la gerència de la UAB sobre la relació de llocs de treball del personal
d’administració i serveis.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'acorda
1)
Aprovar la relació de llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis de la UAB, d’acord amb el que
consta al document CE 39/05-2015.
2)

Comunicar aquest acord al gerent de la UAB i encarregar-li la seva execució i seguiment.

Acord 37/2015, de 27 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats en el segon semestre de l’exercici 2014 i el primer trimestre de l’exercici 2015.
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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 segon semestre de l’exercici 2014 i el primer trimestre de
l’exercici 2015, la qual ha estat facilitada per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
La Comissió Econòmicadel Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la
UAB en el segon semestre de l’exercici 2014 i el primer trimestre de 2015, d’acord amb el que consta en el
document CE 40/05-2015.

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

Acord 40/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Declaració del Consell de Govern de 20 de maig de2015

El Consell de Govern de la UAB, reunit en sessió ordinària el dia 20 de maig de 2015, davant els fets
esdevinguts durant la jornada del 14 de maig al campus de Bellaterra, i molt especialment els que van afectar
l'oficina de "Treball Campus", que van comportar intimidació física de persones i danys a béns públics, per part
de grups organitzats d'individus encaputxats:
1. Condemna sense pal·liatius aquests fets i qualsevol altre que comporti agressions, intimidacions o
accions violentes contra persones o béns de la Universitat.
2. Manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades per l'actitud d'aquests grups d'individus
violents.
3. Demana a l'Equip de Govern que impulsi l'elaboració d'un protocol d'actuació en casos similars, en tot
allò que sigui competència de la Universitat.
4. Referma que la UAB, en la mesura que és una institució de generació de pensament crític i de
coneixement per excel·lència, continuarà garantint el dret a la llibertat d'expressió de tots els seus
membres, dins un escrupolós respecte a les normes de convivència pacífica.
Acord 41/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016.

i

Ocupabilitat

d'aprovació

del

calendari

Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents
del curs acadèmic 2015-2016.
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.
Vista l'Ordre ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals
per a l'any 2015.
Vist l’acord del Consell de Govern, de 19 de març de 2015, que aprova el calendari acadèmic per al curs 20152016.
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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 calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016 va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 17 d’abril 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 proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016 que s'annexa, i
demanar a la Comissió d’Afers Acadèmics que analitzi la qüestió dels terminis d’anul·lació de matrícula.
[Document]
SEGON.- Encarregar a 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 42/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus
de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 17 d’abril 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 següent:
-

Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració/Erasmus Mundus in
Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
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TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
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 43/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació i modificació de títols de màster propi 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 i modificació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 17 d’abril 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 dels nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau següents, per al curs
2015/2016:
-

Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic.
Diploma de Postgrau en Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral.

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:
-

Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama, que passa a denominar-se
European Master Degree in Surgical Oncology; Recostructive and Aesthetic Breast Surgery
Màster en Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies): Traducció i Localització, que passa a
denominar-se Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi i diplomes de postgrau al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords
primer, segon i tercer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius
Acord 44/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Per acord del Consell de Govern de data 7 d’abril de 2010 es va aprovar el Reglament per a l’establiment de la
seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual, en el seu article 2 estableix que la seu
electrònica
de
la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona
es
troba
a
l’adreça
electrònica
http://uab.cat/seuelectronica.
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La seu electrònica és l'adreça electrònica de la Universitat per mitjà de la qual els membres de la comunitat
universitària i altres persones poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics. Des de la
implementació de la seu electrònica s’ha continuat treballant per tal de millorar-la i de donar compliment a la
legislació vigent en la matèria. En aquest sentit, s’ha elaborat una nova seu electrònica que adopta la imatge
corporativa del web institucional, incorpora el sistema de navegació segura https en totes les seves pàgines i
ofereix nous serveis electrònics.
Actualment es poden realitzar diversos tràmits i gestions com: verificar documents electrònics; tramitar
factures electròniques; consultar el perfil del contractant; accedir al Butlletí Oficial; consultar notificacions
electròniques i accedir al sistema votació electrònica de la UAB; entre d'altres.
En aquest sentit, per tal d’incloure en el Reglament de la seu electrònica el sistema de navegació segura,
correspon modificar el seu article 2 abans esmentat en el sentit de substituir l’adreça electrònica a la qual es
troba la seu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general i del comissionat del
rector per a la Societat de la Informació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar l’article 2 del Reglament per a l’establiment de la seu electrònica de la Universitat Autònoma
de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2010, en el sentit de suprimir el paràgraf
segon de l’apartat 1:
“La seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona es troba a l’adreça electrònica següent:
http://uab.cat/seuelectronica”.
SEGON.- Encarregar la secretària general i el comissionat del rector per a la Societat de la Informació l'execució
i el seguiment d’aquest l'acord.
TERCER.- Comunicar els presents acords als centres, departaments, instituts de recerca propis i centres
d’estudis i de recerca.
Acord 45/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
En data 22 d’octubre de 2012 el Consell del Departament d’Enginyeria Química va aprovar la proposta de canvi
de nom del Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament d’Enginyeria Química, Biològica i
Ambiental.
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de
nom d'un departament.
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin,
si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament
d’Enginyeria Química i, eventualment, que les facin arribar a la Secretaria General.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre
la proposta de canvi de nom del Departament d’Enginyeria Química i, eventualment, que es facin arribar a la
Secretaria General.
SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles i
personal acadèmic del Departament d’Enginyeria Química.
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Acord 46/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
Vist que en data 9 de setembre de 2014 els Patronats de la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral
(FEPSI) i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) van acordar la fusió de les dues entitats
mitjançant l’absorció de la FEPSI per part de la FUAB.
Vist que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), en
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FEPSI, seran assumits
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva
adscripció a la UAB.
Vist que la desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) està condicionada a l’adscripció de
l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta desadscripció es
produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament competent en
matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 390/1996, de
2 de desembre.
Atès que la proposta de desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral a la UAB va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
Atès que en sessió de 19 de març de 2015, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell
de Govern va obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideraven pertinent, al·legacions motivades
sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de
Ciències Socials de la UAB.
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a
la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 47/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
Vista que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, en
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FUAB, seran assumits
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva
adscripció a la UAB.
Vist que la desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) està condicionada a
l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta
desadscripció es produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el
departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què
preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre.
Atès que la proposta de desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a la UAB va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
Atès que en sessió de 19 de març de 2015, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell
de Govern va obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideraven pertinent, al·legacions motivades
sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de
Ciències Socials de la UAB.
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents, condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de BarcelonaFormació (fUABf) a la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 48/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
De conformitat amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i amb els Estatuts de la UAB, la
UAB ha mantingut una política d’adscripció i de vinculació de centres externs en funció de si els estudis
impartits tenen caràcter oficial o propi.
A partir de l’adequació a l’espai europeu d’educació superior dels estudis ofertats per la UAB, moltes de les
titulacions impartides per escoles vinculades han derivat en titulacions de caràcter oficial, la qual cosa ha
comportat un procés d’adscripció d’aquests centres.
Actualment només resta com a escola vinculada l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) la qual
ofereix els estudis propis de Direcció de Comerç i Distribució. Atès que aquesta titulació no podrà tenir caràcter
oficial, l’Equip de Govern proposa la desvinculació d’aquest centre.
Vist l’acord 82/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern de la UAB, pel qual es dóna per assabentat de l’inici
del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Atès que la proposta de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució a la UAB va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
Atès que en sessió de 19 de març de 2015, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell
de Govern va obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideraven pertinent, al·legacions motivades
sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de
Ciències Socials de la UAB.
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de desvinculació de la UAB de l’Escola Superior de Comerç i Distribució
(ESCODI).
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a l’Escola Superior de Comerç
i Distribució per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 49/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Atès que s’està tramitant amb data d’efectes 27 d’abril de 2015 un conveni entre la Universitat Autònoma de
Barcelona amb Draconispharma, S.L. l’objecte del qual és prestar el servei, per part la Universitat Autònoma de
Barcelona, de neteja de material, rebuda i manteniment d’animals en les dependències del Servei d’Estabulari
UAB a favor de Draconispharma, S.L. a canvi de preu i per un període de dotze (12) mesos.
Atès que l’execució de l’objecte del contracte implica la cessió d’ús en exclusiva a l’Empresa del laboratori
equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període
de duració del present conveni.
Atès que l’esmentat conveni es va sotmetre a l’aprovació/ratificació dels òrgans de govern.
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D’acord amb allò que disposen l’article 92 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 Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la cessió d’ús a Draconispharma S.L. del laboratori equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats
a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període de duració del present conveni (12
mesos).
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 50/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta de la Secretària General en relació a la participació de la UAB com a soci de l’Associació
Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI).
Vistos els estatuts de l’Associació.
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la
participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de la Secretària General de la
UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta la participació de la UAB com a soci de l’Associació Conferencia de Centros y
Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI) i, en la seva virtut:
1.- Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Conferencia de Centros y
Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI) com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al
rector perquè designi a les persones físiques que exerciran la representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona en els òrgans de l’Associació, amb el ben entès que el cost econòmic corresponent a les quotes seran
assumides pel pressupost de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i el Departament de Traducció i
d’Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
2.- Facultar al rector perquè ell o, persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar aquesta
incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris pels que sigui designada la
seva representada.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la Secretària General l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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, i a l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de
Traducción e Interpretación
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Acord 51/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials va ser constituït per la Diputació de Barcelona i per
la Universitat Autònoma de Barcelona en data 8 de novembre de 1988 amb la forma jurídica de consorci.
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control
de l'esmentada adscripció.
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.
Atès que per acord núm. 37/2015, de 12 de febrer, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
l’avantprojecte d’estatuts del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Atès que en sessió de data 20 de març de 2015 el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques
i Socials es va aprovar inicialment la modificació dels estatuts en els termes del document annex, per
incorporar les modificacions establertes als preceptes legals a dalt esmentats i exposar-la al públic en un
termini de 30 dies, des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i una ressenya al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Atès que va transcórrer el tràmit d’informació pública sense que es rebés cap tipus d’al·legació ò recurs contra
l’acord d’aprovació inicial de la modificació estatutària.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials de 20 de
març de 2015 de modificació dels seus estatuts en els termes del document annex.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
QUART.- Informar dels presents acords als Consorci Institut de Ciència Polítiques i Socials i a la Diputació de
Barcelona.
Acord 52/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona és un consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona,
essent mitjà propi i servei tècnic d’aquest, del qual formen part com a socis fundadors, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Institut Català de l’Energia del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control
de l'esmentada adscripció.
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Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.
Atès que en sessió de data 29 de setembre de 2014 l’Assemblea del Consorci Agència Local d’Energia de
Barcelona va acordar aprovar inicialment la modificació dels estatuts en els termes del document annex, per
incorporar les modificacions establertes als preceptes legals a dalt esmentats i exposar-la al públic en un
termini de 30 dies, des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i del taulell d’anuncis de l’esmentat Consorci.
Atès que va transcórrer el tràmit d’informació pública sense que es rebés cap tipus d’al·legació ò recurs contra
l’acord d’aprovació inicial de la modificació estatutària.
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.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona de 29 de
setembre de 2014 de modificació dels seus estatuts en els termes del document annex. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona
Acord 53/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
1. Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public
buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian
Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània,
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i
‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.
Atès que aquest Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes
empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables.
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB està portant a terme vàries instal·lacions d’energies
solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al propietari de
naturalesa pública titular de l’edifici.
2. Atès que en dates a 10 de febrer de 2014, la UAB en qualitat d’entitat coordinadora, va publicar al DOGC la
licitació núm. 3/2014 del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema pilot de tecnologia DISH
STIRLING i PARABOLIC TROUGH, el qual es va dividir en dos lots:
-

Lot 1: Fabricació, instal·lació i posada en funcionament del sistema pilot DISH STIRLING i del sistema
solar PARABOLIC TROUGH, adjudicat a SOLTERM INSTAL·LACIONS, SCP en data 11 d’abril de 2014
perquè s’executés en el termini de 14 setmanes des de la seva formalització.

-

Lot 2: Servei de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisi de funcionament dels sistemes pilots
referits i formació en relació a les anteriors instal·lacions pilots, adjudicat a la Universitat Politècnica de
Catalunya.

3. Atès que en virtut dels acords 27/2015, de 19 de març, del Consell de Govern i 17/2015, de 30 d’abril, del
Ple Consell Social, entre d’altres es va aprovar ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 per ubicar un
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sistema pilot de tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya i per la seva posterior cessió.
4. Atès que en data 12 de novembre de 2014 la UAB va formalitzar amb SPM Promocions Municipals de Sant
Cugat del Valles SA la cessió d’ús d’espais per la instal·lació del sistema PARABOLIC TROUGH.
5. Vist 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 de la vicerectora d’Investigació, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM
Promocions Municipals de Sant Cugat del Valles SA en data 12 de novembre de 2014 per ubicar sistema pilot de
tecnologia PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Valles
SA i per la seva posterior cessió.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

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

Acord 52/2015, de 28 de maig, 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
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PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau.





Educació Infantil
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia

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 53/2015, de 28 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentada pel centre corresponent.
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. [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.

Acord 54/2015, de 28 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per als cursos acadèmics 2015-2016.
Vist l'article 6.2 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 podran
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 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, i les seves posteriors modificacions, el
qual disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors
oficials.
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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 el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau.
[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 55/2015, de 28 de maig, 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 2015-2016.
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 2015-2016.
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, i les
seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2015-2016. [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.
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Acord 56/2015, de 28 de maig, 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 2015/2016, 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 2015/2016
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 les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs
2015/2016 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 2015/2016 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 57/2015, de 28 de maig, 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 2015-2016.
Atès que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 20 de maig de 2015, i vist que en l’Acord Primer el Consell de Govern demana a la Comissió
d’Afers Acadèmics que analitzi la qüestió dels terminis d’anul·lació de matrícula.
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, si s’escau, la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs
2015-2016, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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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 58/2015, de 28 de maig, 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 59/2015, de 28 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, i
les seves posteriors modificacions, 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, i les
seves posteriors modificacions, 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.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
-

Màster en Comunicació i Educació (Presencial)
Màster en Comunicació i Educació (Online)
Màster en Comunication and Education (online en anglès)
Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada
Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica
Diploma de postgrau en Coaching Integral i Aplicat en les Organitzacions
Diploma de postgrau en Medicina d’Emergencies i Cures Intensives en Petits Animals
Diploma de postgrau en Ocupació Pública
Diploma de postgrau en Tècniques d’Investigació Social

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 60/2015, de 28 de maig, 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 les seves
posteriors modificacions, 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.
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Acord 61/2015, de 28 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de modificació de la convocatòria per a la mobilitat
dels estudiants del Programa Erasmus + per al curs acadèmic 2015-2016.
Atesa la necessitat d’adequar la convocatòria a les necessitats actuals de la Universitat per tal de facilitar la
mobilitat dels alumnes de primer, segon cicle i de tercer cicle de la UAB, durant el curs 2015-2016.
Vist el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea
el programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió.
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.- Aprovar la modificació de la Convocatòria del Programa Erasmus+, modalitat pràctiques (SMP), per al
curs acadèmic 2015-2016.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 62/2015, de 28 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de modificació de la convocatòria per a la mobilitat
dels estudiants del Programa Propi de la UAB per al curs acadèmic 2015-2016.
Atesa la necessitat d’adequar la convocatòria a les necessitats actuals de la Universitat per tal de facilitar la
mobilitat dels alumnes de primer, segon cicle i de tercer cicle de la UAB, durant el curs 2015-2016.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
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.- Aprovar la modificació de la Convocatòria del Programa Prop de la UAB, modalitat pràctiques (SMP),
per al curs acadèmic 2015-2016. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
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I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 17/2015, de 25 de maig, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 30 d’abril de 2015.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015 pel que fa a les
modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2015.
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 2015 que, pel que fa a les
modificacions de crèdit, preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i
articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres
de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de
març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria
d’instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia
i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a data 30 d’abril de 2015. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència
l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent 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 06/2015, de 22 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació núm. 1/2015, de 2 de març, en virtut del qual es va aprovar la
Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent investigador a la UAB en virtut de la
qual es van proveir 3 ajuts per a la contractació temporal de personal investigador doctor amb acreditada
trajectòria investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona consistent en la formalització dels
corresponents contractes d’investigador distingit per tres anys per import íntegre brut anual de 35.060 euros
cadascun.
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Vista la comissió de selecció de candidats de la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander:

1
2
3
4
5

Membre
Dr. José Luis Molina González
Dr. Pere Ysàs Solanes
Dr. Jordi Surrallés
Dr. Rafael Ruiz de Gopequi
Dr. Emilio Luque Fadón

Atès que en data 28 d’abril de 2015 la comissió de selecció de la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander
es va reunir per a la valoració tècnica de les candidatures presentades i va acordar presentar a la Comissió
d’Investigació la llista prioritzada de les candidatures presentades annexada com a document 1 per tal que la
Comissió pugui resoldre de la Convocatòria.
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 resolució de la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent
investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona, als candidats que han obtingut les 3 millors
puntuacions.[Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius
Acord 07/2015, de 22 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vista la necessitat d’aprovar un nou pla estratègic de biblioteques pels exercicis 2015-2018 que esdevingui una
eina que ajudi a seguir millorant els Serveis de biblioteca en un context, alhora tan crític, però també tan
prometedor.
Vist el procediment endegat en el mes de juny de 2014 per part de la UAB per a la preparació d’un nou pla
estratègic del Servei de Biblioteques en el que han intervingut membres de tota la comunitat universitària.
Vista la missió, la visió i els valors que informen el pla estratègic del Servei de Biblioteques els quals van
determinar uns objectius i uns eixos estratègics.
Vists els 5 eixos sobre els quals pivota el pla estratègic del servei de biblioteques per facilitar l’accés a la
informació i als serveis necessaris per aprendre, ensenyar, investigar i transferir coneixements a la societat
s’han establert cinc eixos: 1. Aprenentatge i Docència; 2. Recerca; 3. Espais i Recursos; 4. Comunicació i
Promoció; 5. Equip i Gestió.
Atès que el pla estratègic del Servei de Biblioteques ha estat aprovat per la Comissió General d’Usuaris del
Servei de Biblioteques de la UAB en sessió de data 20 d’abril de 2015.
Es presenta a informació i aprovació el pla estratègic del Servei de Biblioteques 2015-2018 (document 1).
Vist l'article 16.1.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 d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar els assumptes derivats
de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i
desenvolupar els aspectes no previstos.
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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 d’investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el pla estratègic del Servei de Biblioteques 2015-2018.[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 08/2015, de 22 de maig, de la Comissió d’Investigació
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa
de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca.
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 19 de març de 2015 es va aprovar la modificació dels articles
8, 9, 10,11,12,13, 15, 17.1 i 18.1.c) del TRI i es va afegir una disposició transitòria quarta a l’esmentada
normativa relativa, entre d’altres, a la composició i reconeixement dels grups de recerca.
Atès que una sèrie d’investigadors han demanat el reconeixement d’estructures de recerca com a Grups de
Recerca Consolidats i/ò Grups de Recerca Emergents (document 1).
Vists els articles 9 i 11.2 del TRI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca
Consolidats i de Grups de Recerca Emergents, si escau, seran objecte de resolució de reconeixement per part
de la vicerectora d’investigació.
Atès que una sèrie d’investigadors han demanat el reconeixement d’estructures de recerca com a Grups de
Recerca Singulars (document 2).
Vists els articles 9 i 11.3 del TRI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca
Singulars requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement,
motiu pel qual la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.
Vist l'article 16.1.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 d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i
interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte
d’aquesta qüestió.
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.- Donar-se per informada de les sol·licituds de Grups de Recerca Consolidats i/ò Grups de Recerca
Emergents.
SEGON.- Encarregar 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.
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Acord 09/2015, de 22 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 15 de maig de 2015 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 consistent en que un professor agregat del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) que
actualment té la seva recerca adscrita al 50 % al propi ICTA i l’altra 50% al Departament de Dret Públic i
Ciències Historicojurídiques, passa a adscriure el 100% de la seva recerca Departament de Dret Públic i
Ciències Historicojurídiques.
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.

I.4.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 17/2015, de 5 de maig, 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.
Atès que s’està duent a terme un procés de negociació amb el Comitè d’Empresa del Personal Docent i
Investigador pel que fa als investigadors postdoctorals.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 24 d’abril de 2015 pel qual es va acordar no
considerar favorablement la proposta d'acord de l'equip de govern de la UAB i el Comitè d'Empresa del Personal
Docent i Investigador Laboral Contractat que s’havia presentat.
Atès que l’equip de govern va tornar a presentar a negociació la proposta d’acord al agents socials
corresponents amb els suggeriments proposats per la Comissió de Personal Acadèmic, i el resultat d’aquesta
negociació es presenta a aquesta sessió extraordinària.
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Vist l’article 18.2 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.
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.- Considerar favorablement la proposta d’acord de l’equip de govern de la UAB i el Comitè d’Empresa
del Personal Docent i Investigador Laboral Contractat.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 18/2015, de 27 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 16 de gener de 2015 per la qual s’obre la convocatòria
d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB per optar al tram docent
autonòmic.
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.
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 de les propostes de valoració.
SEGON.- Aprovar la resolució provisional de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent.
TERCER.- Informar al professorat que no es troba en la proposta provisional de resolució favorable de la
possibilitat i del període de presentació d’al·legacions.
QUART.- 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.

Acord 19/2015, de 27 de maig, 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
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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, que preveu a l’article 7è que els departaments i els centres
beneficiaris d’una plaça de lector hauran de vetllar per la trajectòria del nou professorat i a tal efecte hauran de
dissenyar uns indicadors que serveixin per avaluar el seu progrés. Aquest pla de treball haurà de ser elevat a la
Comissió de Personal Acadèmic per a la seva consideració.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 d’octubre de 2014 pel qual es convoquen places de
professorat ajudant doctor/lector en règim laboral.
Vist l’Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 12 de març de 2015, on es va aprovar que es comunicaria
als departaments i centres les esmenes necessàries als indicadors per a l’avaluació del progrés del professorat
lector de la convocatòria de 30 d’octubre de 2014, per tal que es tornin a presentar a la consideració d’aquesta
Comissió un cop corregits.
Vist l’article 18.2 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.
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.- Considerar favorablement els indicadors per a l’avaluació del progrés del professorat lector de la
convocatòria de 30 d’octubre de 2014. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 20/2015, de 27 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
programació docent de les facultats i escoles.
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius,
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació
acadèmica del professorat de la UAB que disposa que ateses les funcions de coordinació i la impartició dels
ensenyaments de les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
programació docent de les facultats i escoles, l’aplicació dels criteris que configuren el model de dedicació
quedarà supeditada a la necessitat de prestació de serveis docents encarregats pels centres i a fi de garantir la
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transparència informativa els departaments han d’aplicar els criteris de manera transparent en l’assignació
docent.
Vist l’ Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 24 d’abril de 2015, per la qual es va aprovar la dotació
dels recursos del professorat pel curs 2015/2016.
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les
dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents.
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 les dotacions dels departaments de Medicina a les Unitats Docents Hospitalàries.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords

Acord 21/2015, de 27 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques
i privades a les que estiguin adscrits.
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs
15/16. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
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Acord 22/2015, de 27 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
programació docent de les facultats i escoles.
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius,
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació
acadèmica del professorat de la UAB que disposa que ateses les funcions de coordinació i la impartició dels
ensenyaments de les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
programació docent de les facultats i escoles, l’aplicació dels criteris que configuren el model de dedicació
quedarà supeditada a la necessitat de prestació de serveis docents encarregats pels centres i a fi de garantir la
transparència informativa els departaments han d’aplicar els criteris de manera transparent en l’assignació
docent.
Vist l’ Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 24 d’abril de 2015, per la qual es va aprovar la dotació
dels recursos del professorat pel curs 2015/2016.
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les
dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents.
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 les contractacions de professorat de la plantilla B per al curs 2015/2016. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords

Acord 23/2015, de 27 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 5 de març de 2014, el qual estableix la figura de
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un
Departament o Institut propi o participat de la UAB.
Atès que determinades entitats han sol·licitat a la UAB que uns investigadors de les seves entitats exerceixin
tasques de recerca a la UAB.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigadora vinculada a la UAB a l’investigadora de la Fundació
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
SEGON.- Aprovar el reconeixement com a investigadora vinculada a la UAB a l’ investigadora de la Fundació
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 24/2015, de 27 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 5 de març de 2014, el qual estableix la figura de
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un
Departament o Institut propi o participat de la UAB.
Atès que determinades entitats han sol·licitat a la UAB que uns investigadors de les seves entitats exerceixin
tasques de recerca a la UAB.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació la Comissió de
Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a l’investigador de la Universitat de
Viena, amb destinació a l’Institut d’Estudis Medievals.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.

I.4.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 04/2015, de 29 de maig, de la Comissió de transferència de coneixements i projectes
estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Jorge Bernal del Noczal i la doctora Katerine Díaz Chito, investigadors
del departament de Ciències de la Computació, per adscriure la totalitat de la seva activitat investigadora al
Centre de Visió Per Computador (document 1) (document 2).
Vist l’informe lliurat pel Centre de Visió per Computador on fa constar que en data 9 d’abril de 2015 el seu
Consell de Govern va aprovar que doctor Jorge Bernal del Noczal i la doctora Katerine Díaz Chito adscrivissin la
seva activitat de recerca a l’esmentat Centre de Visió per Computador, així com la baixa del doctor Olivier
Penacchio i el doctor David Gerónimo Gómez per haver deixat de tenir relació laboral amb la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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Vist l’article 33 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per
acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011 i modificats per acords de 5 de juny de 2013 i 19 de març de
2015.
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 de Projectes Estratègics i
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de la totalitat de l’activitat de recerca del doctor Jorge Bernal del Noczal i la
doctora Katerine Díaz Chito, investigadors del departament de Ciències de la Computació del PDI de la UAB de
de la UAB al Centre de Visió per Computador i la baixa del doctor Olivier Penacchio i el doctor David Gerónimo
Gómez per haver deixat de tenir relació laboral amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
SEGON.- Comunicar el presents acords al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació perquè exercici les
seves competències.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 05/2015, de 29 de maig, de la Comissió de transferència de coneixements i projectes
estratègics
Atès que en sessió de data 18 d’abril de 2012 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics va acordar (núm. 18/2012) informar favorablement el reconeixement del Servei de Tractament de
la Parla com a Servei docent.
Atès que en sessió de data 25 de gener de 2013 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics va acordar (núm. 4/2013) revocar l’acord núm. 18/2012, de 18 d’abril i aprovar el reconeixement
del Servei de Tractament de la Parla (STP) com a Servei de suport a la recerca o Servei cientificotècnic, d’acord
amb els termes de la memòria i la proposta de reglament (document 1).
Atès que interessa modificar el reglament en els termes que es passen a indicar, resultant el text annex com a
document 2:
-

Modificació del nom.
Incorporar el departament d’Art i Musicologia.

Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon, entre d’altres, aprovar la modificació dels serveis universitaris de suport a la recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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 de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del reglament i el canvi de denominació del Servei de Tractament de la Parla
(STP) que passa denominar-se Servei de Tractament de la Parla i del So (STPS). [Document]
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SEGON.- Encarregar el vicerector de projectes estratègics i de planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 06/2015, de 29 de maig, de la Comissió de transferència de coneixements i projectes
estratègics
Vista la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la participació d’una empresa de base tecnològica (EBT) amb
la denominació ‘IDETAN, S.L.’, presentada pel doctor Dr. Miguel Casas Brugué davant el rector.
Analitzada la viabilitat del projecte, el Parc de Recerca UAB va elaborar la corresponent declaració d’intencions,
on es determinen els elements a partir dels quals es planteja la participació den l’EBT i la transferència dels
resultats de la recerca de la UAB de naturalesa tecnològica o del coneixement científic.
Vist l’informe preliminar sobre la proposta emès per la comissió ad-hoc de 21 de maig de 2015 (document a
presentar en la sessió).
Atès que l’article 78.10 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per 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, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base tecnològica.
Vist l'article 22.3.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 Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon emetre informes sobre propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de
Govern en matèria de creació d’empreses de base tecnològica a la UAB i criteris sobre la participació de la UAB
en aquestes.
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.- Emetre proposta favorable per al reconeixement de l’empresa ‘IDETAN, S.L.’ com empresa de base
tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de
Barcelona en el capital social de l’esmentada empresa de base tecnològica, a través d’una entitat instrumental
creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.).
S’autoritza de forma expressa, en els termes més amplis que en dret sigui possible, al vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació perquè negociï amb el promotor de l’EBT i amb la Fundació VHIR l’element temporal
del contracte de transferència de tecnologia.
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui
emetre, si escau, l’informe escaient.
Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de 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 07/2015, de 29 de maig, de la Comissió de transferència de coneixements i projectes
estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel doctor/a Antoni Sanchez davant el vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació perquè es reconegui l’empresa APPLIED NANOPARTICLES, 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-).
Vist 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 APPLIED NANOPARTICLES, 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.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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II. Convenis
institucionals

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

Conveni de 30 d’abril de 2015 entre la UAB, University of Malta i University of Oslo (Norway), per establir un
marc de col·laboració comú.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 12 de juliol de 2013 entre la UAB i Capio Hospital Universitari Sagrat Cor, per a la col·laboració
Docent.
Conveni de 9 de gener de 2014 entre la UAB i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, per a
la col·laboració en temes d'interès mutu com el foment de la difusió tecnològica, la formació continua, la
inserció i orientació professional.
Conveni de 12 de novembre de 2014 entre la UAB, SMP Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA
(PROMUSA) i Energea Ingenieria en Eficiencia Energética SL, per a cessió d'ús d'espai
Conveni de 24 de novembre de 2014 entre la UAB i la Clínica Eugin S.L.U., per a la col·laboració Docent.
Conveni de 24 de gener de 2015 entre la UAB, l’Ajuntament de Sabadell i l’Institut Català d'Arqueologia
Clàssica., per al Pla de Recerca a Sant Pau de Riu-Sec (Sabadell, Vallès Occidental) - Quadriennal 2014-2017.
Conveni de 2 de febrer de 2015 entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), per establir les
condicions sota les quals la FAS, amb la direcció de la UAB, desenvoluparà la política social i de promoció del
voluntariat a la comunitat universitària, en el marc de la Responsabilitat Social Universitària (RSU) de la UAB
(inclou la cessió per part de la UAB a la FAS, amb caràcter gratuït i per 8 anys, dels locals necessaris en l'edifici
l'Àgora que constituiran la seu de la Fundació i una aportació econòmica anual per al funcionament de la FAS a
càrrec del pressupost general de la UAB).
Conveni de 11 de febrer de 2015 entre la UAB i AEFOL EXPOELEARNING, S.L., La UAB realitzarà la Jornada
EDO “La Creación y Gestión del Conocimiento Organizativo” en el marc del XIV Congres Internacional
EXPOELEARNING a “La Semana de la Educación” de Madrid.
Addenda de 20 de febrer de 2015 entre la UAB, la FUAB i la Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents (ESAGED), primera addenda al conveni de col·laboració acadèmica per la qual s'amplia el conveni
incorporant a la regulació d'aquest els estudis que condueixen a l'obtenció del títol oficial "MU en gestió
documental, transparència i accés a la informació" a partir del curs 2015-2016.
Conveni de 20 de febrer de 2015 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en relació al Projecte
DIDSOLIT d'aplicacions de sistemes solars innovadors en edificis públics.
Conveni de 5 de març de 2015 entre la UAB a través de l’ICTA, l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Ajuntament
de Zegama (Guipuzkoa), per a la donació de 35 arbres de la col·lecció “Martí Boada” amb ascendents
monumentals al poble de Zegama.
Addenda de 12 de març de 2015 entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre de
Recerca Matemàtica (CRM), per a la creació del Centre Interuniversitari Barcelona Graduate School of
Mathematics (BGSMATH), incorporació de la UAB al conveni de 19 de desembre de 2014 (UB/CRM/UPC).
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Addenda de 16 de març de 2015 entre la UAB i l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Consorcio CSIC-IRTA-UAB “Centre de Recerca Agrigenòmica” - CRAG), Quarta (4a) addenda al
conveni de contribució de la UAB al CRAG (2015), d’1 de gener de 2011.
Conveni de 24 de març de 2015 entre la UAB i l’Ajuntament de Bolvir, per a la creació del Campus
d'Arqueologia UAB a l'espai ceretània "El Castellot" de Bolvir.
Conveni de 14 d’abril de 2015 entre la UAB i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), acord
mitjançant el Departament de Geologia de la UAB, per promoure relacions de caràcter d'investigació científica,
transferència de dades i coneixement, docència, col·laboració i intercanvi.
Conveni de 14 d’abril de 2015 entre la UAB i la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol (IGTP), per a recollir la producció científica de l'IGTP al dipòsit digital de documents de la
UAB (La UAB posarà a disposició de l'IGTP el DDD - Dipòsit Digital de Documents per a la difusió en accés obert
de publicacions científiques de l'IGTP).
Conveni de 16 d’abril de 2015 entre la UAB i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per a la col·laboració
acadèmica, professional, de recerca i transferència mitjançant la unitat de professors de TFG del Grau de
Ciències Ambientals de la UAB.
Conveni de 21 d’abril de 2015 entre la UAB i IVI Barcelona, a través del Grupo de Investigación AFIN, per a
realitzar investigació i assessorament sobre reproducció, famílies i infància.
Conveni de 24 d’abril de 2015 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), la
FUAB aportarà la quantitat de 30.000 euros per al finançament del Programa Propi de la UAB per a la mobilitat
d'estudiants en la modalitat de pràctiques per al curs 2014/2015.
Conveni de 27 d’abril de 2015 entre la UAB i Draconispharma. S.L., per a la prestació de serveis per part de
la UAB a l'empresa Draconispharma relacionats amb la neteja de material, rebuda i manteniment d'animals i
accés a l'Estabulari.
Conveni de 4 de maig de 2015 entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV), per a
l’establiment de les condicions que han de regir la cessió de l'ús a la FHCV de béns mobles.
Conveni de 5 de maig de 2015 entre la UAB i La Llar d'en Pitus, SL, pel qual La Llar d’en Pitus SL oferirà els
seus serveis al col·lectiu de persones de la comunitat universitària de la UAB especificades en el acord segon i
donarà continuïtat al projecte d’escola bressol UAB.
Conveni d’11 de maig de 2015 entre la UAB, la Fundació UAB , Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus SA
i la Fundació Salut i Envelliment UAB, per facilitar l'accés dels alumnes de l'Escola FUAB-Formació, l'Escola
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i l'Escola Doctor Robert a determinades prestacions que ofereix el
Servei de Biblioteques de la UAB.
Conveni de 14 de maig de 2015 entre la UAB i el Parc Audiovisual de Catalunya, per a la col·laboració en
matèria acadèmica i de recerca.
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III. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

III.1. Serveis
[tornar a l’índex]

Canvi de denominació del Servei de Tractament de la Parla (STP) que passa denominar-se Servei de
Tractament de la Parla i del So (STPS) (codificació BADUS: 2497), a partir de l’acord 05/2015, de 29 de
maig, de la Comissió de transferència de coneixements i projectes estratègics
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IV. Nomenaments
i cessaments

IV.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 6 de maig de 2015, per la qual
coordinador de Docència de Pràctiques de l’Escola d’Enginyeria.

nomena el senyor Remo Suppi Boldrito

Resolució del rector, de 7 de maig de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Jesus Machuca Ayuso
directora del Servei de Tractament de la Parla de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 7 de maig de 2015, per la qual nomena el senyor Jorge Molero Mesa coordinador
de la Unitat d’Història de la Medicina del Departament de Filosofia de Medicina.
Resolució del rector, de 15 de maig de 2015, per la qual nomena la senyora Marta Oller Guzmán
coordinadora dels Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres.

IV.2. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 5 de maig de 2015, per la qual nomena el senyor Eduard José Cunilleras vocal i
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució del rector, de 15 de maig de 2015, per la qual nomena el senyor José Tejada Fernández
coordinador del Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals, del Departament de Pedagogia Aplicada, del Departament de Didàctica de la Llengua, de la
Literatura i de les Ciències Socials, del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal i del
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució del rector, de 21 de maig de 2015, per la qual nomena el senyor Ferran Martín Antolín director
del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Resolució del rector, de 21 de maig de 2015, per la qual nomena el senyor Marc Porti Pujal secretari del
Departament d’Enginyeria Electrònica.
Resolució del rector, de 21 de maig de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Aránzazu Uranga Del
Monte coordinadora de Tercer Cicle i d’Infraestructures del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2015, per la qual nomena el senyor Jordi Gené Torrabadella
secretari del Departament de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2015, per la qual nomena el senyor Jordi Garcia-Antón Aviñó
coordinador de Recerca del Departament de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2015, per la qual nomena la senyora Rosa Miró Ametller
coordinadora de la Unitat de Biologia cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia
i Immunologia.
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V.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 5 de maig de 2015, per la qual la senyora Rafaela Cuenca Valera cessa com a
vocal i coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució del rector, de 21 de maig de 2015, per la qual el senyor
director del Departament d’Enginyeria Electrònica.

Jordi Suñé Tarruella cessa com a

Resolució del rector, de 21 de maig de 2015, per la qual el senyor
secretari del Departament d’Enginyeria Electrònica.

Gabriel Abadal Berini cessa com a

Resolució del rector, de 21 de maig de 2015, per la qual la senyora Maria Aránzazu Uranga Del Monte
cessa com a coordinadora de Postgrau d’Enginyeria Electrònica.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2015, per la qual la senyora Maria Mercè Capdevila Vidal cessa com
a secretària del Departament de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 26 de maig de 2015, per la qual la senyora Carme Fuster Marqués cessa com a
coordinadora de la Unitat de Biologia cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia
i Immunologia.

V.3. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 4 de maig de 2015, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundación de Investigación Aplicada a la Abogacía.
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V. Convocatòries
i resolucions de places

V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

V.1.1. Convocatòries
Resolució del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona de 20 de maig de 2015, per la qual es
fa públic el resultat d’un concurs a plaça de professorat ajudant doctor/lector en règim de contracte laboral.
Codi
Nombre de places
Categoria
Departament al qual està adscrita
Perfil
Adjudicació

UAB-AG-08 i UAB-AG-09
1
ajudant doctor/lector
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corpora
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corpora
Gemma París Romia

V.2. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

V.2.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de maig de 2015, per la
qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció, per proveir 3 places d’administratiu/iva especialista
(C1 21) amb destinació a:

 Gestió Acadèmica de Psicologia - Administració de Centre de Lletres i de Psicologia
 Gestió Acadèmica i Suport Logístic - Administració de Centre de l'Escola d'Enginyeria
 Atenció a l'Usuari - Administració de Centre de l'Escola de Postgrau
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, 19 de maig de 2015, per la qual es
convoca procés selectiu per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a mitjà/ana amb destinació a l’Àrea de
Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca

V.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Carme Mores Ros, la gestió dels processos administratius a
la Gestió Econòmica de la Facultat de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Jordi Badosa Ortuño, la gestió dels processos administratius de
l’àmbit de programació docent, a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
es destina la senyora Maria Jesús Castresana González a la Unitat de Gestió de la Documentació – Oficina de
Gestió de la Informació i la Documentació.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
s’autoritza la permuta de la senyora Maria José Navarro Moreno amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
s’autoritza la permuta de la senyora Noelia Sánchez Vaca amb destinació al Departament d’Antropologia Social i
Cultural.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al senyor
Ramon Queralt Canora.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
es destina al senyor Miguel Ángel Ruiz Salmerón, a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació
(Adm. de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de maig de 2015, per la qual
s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Olga Vallejo Moriana, per ocupar la plaça de secretària de
direcció de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la vicegerent d’Organització, de 8 de maig de 2015, per la qual es nomena el senyor Josep
Mourelle Vázquez funcionari interí de l’escala tècnica per tal d’ocupar la plaça de Cap d’Unitat de Relacions
Laborals i Gestió de Personal.
Resolució de la vicegerent d’Organització, d’11 de maig de 2015, per la qual es nomena la senyora Olga
Castaño Naranjo, funcionària interina de l’escala de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal
d’ocupar la plaça de gestora amb destinació a la Unitat de Coordinació Administrativa (Àmbit de Participació).
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 26 de maig de 2015, per la
qual s’encarrega amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al
senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 14 de maig de 2015 fins el dia 14 de maig de 2015.
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 26 de maig de 2015, per la
qual s’encarrega amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al
senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 16 de maig de 2015 fins el dia 17 de maig de 2015.
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