BOUAB #131 jul-ago/15
Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

Índex

Pàgina

I. Disposicions generals i acords d’òrgans col·legiats d’àmbit general
I.1. Consell Social.................. ......................................................................................... 3
I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica ................................................................................... 14
I.2.2. Comissió Econòmica ................................................................................... 16
I.3. Consell de Govern .................................................................................................... 25
I.4. Comissions del Consell de Govern
I.5.1. Comissió d’Investigació ............................................................................... 42
I.5.2. Comissió de Personal Acadèmic.................................................................... 43
I.5.3. Comissió de Política Lingüística .................................................................... 48
I.5.4. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics.............. 49

II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general
II.1. Instruccions ........................................................................................................... 52
II.2. Resolucions ............................................................................................................ 53

III. Convenis institucionals
III.1. Marc de col·laboració .............................................................................................. 57
III.2. Específics .............................................................................................................. 57

IV. Estructures bàsiques i participació en altres centres
IV.1. Serveis ................................................................................................................ 59
IV.2. Administració universitària ...................................................................................... 59

V. Nomenaments i cessaments
V.1. Facultats i Escoles
V.1.1. Nomenaments...........................................................................................
V.1.2. Cessaments ..............................................................................................
V.2. Escoles adscrites i vinculades
V.2.1. Nomenaments...........................................................................................
V.3. Departaments
V.3.1. Nomenaments...........................................................................................
V.3.2. Cessaments ..............................................................................................
V.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
V.4.1. Nomenaments...........................................................................................
V.4.2. Cessaments ..............................................................................................
V.5. Representació en altres institucions
V.5.1. Cessaments ..............................................................................................

60
61
61
61
62
63
63
63

VI. Convocatòries i resolucions de places
VI.1. Personal d’administració i serveis
VI.2.1. Convocatòries .......................................................................................... 63
VI.2.2. Resolucions ............................................................................................. 64

La publicació d'aquest Butlletí no constitueix una garantia de validesa i
eficàcia de les disposicions i dels actes administratius dels quals dóna difusió
....

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm.131

juliol i agost/ 2015

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

Acord 41/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la memòria econòmica, el
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre
de 2014.
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel
que fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació
del pressupost de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 55/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 16 de juliol, en relació la memòria econòmica, el
balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici a 31
de desembre de 2014.
Vist l’acord CE 55/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 de juliol, en virtut del
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la
memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma
de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2014, i donar-se per assabentats de
l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE
59/07-2015.; 2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest
acord; 3)Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2014, i donar-se per
assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el
document PLE 50/07-2015.
2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectius.
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Acord 42/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del
Consell Social.
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que
estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió
Econòmica.
Vist que Vist l’acord CE 56/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 de juliol, en
virtut del qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del
pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2014, d’acord amb el
que consta en el document CE 60/07-2015.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici
de 2014, d’acord amb el que consta en el document PLE 51/07-2015.
Acord 43/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
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.
Vist l’acord CE 53/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 de juliol, en virtut del
qual s’acorda el 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 55/07-2015; 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.
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 52/07-2015.
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Acord 44/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del PIU 2015 (document
PLE 53/07-2015).
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per a l’exercici 2015.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l’acord 54/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, en virtut del qual s’acorda la
programació del Pla d’Inversions Universitàries per al 2015.
Vist l’acord CE 50/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 de juliol, en virtut del
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la
programació del Pla d’Inversions Universitàries per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document
CE 50/07-2015; 2)Comunicar aquest acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta
en el document PLE 53/07-2015.
2) Comunicar aquest acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 45/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta de subministrament de gas natural mitjançant la tramitació pel
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a
través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, signat
per la UAB en data 9 de juny de 2015.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament de gas mitjançant la
tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar gas natural a les
entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/06).
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden
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comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Vist l’acord 71/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, en virtut del qual s’acorda l’adhesió a
la contractació conjunta de subministrament de gas natural de la UAB.
Vist l’acord CE 51/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 de juliol, en virtut del
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la
proposta d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament de gas natural, que garantirà i adjudicarà el
CSUC amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels corresponents
contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, d’acord amb el que consta en el
document CE 51/07-2015 i CE 52/07/2015; 2)Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip
de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la vicegerenta
de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de
la universitat.
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament de gas natural, que garantirà i
adjudicarà el CSUC amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels
corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, d’acord amb el
que consta en els documents PLE 54/07-2015 i PLE 55/07/2015.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 46/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per a la cessió d’ús d’espais a
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO) per a la instal·lació d’una caldera de biomassa.
Atès que el CCVO ha rebut el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de prioritzar la lluita
contra els incendis forestals i la gestió forestal sostenible, i d’aplicar les subvencions del PUOSC comarcal
pendents d’establir destí definitiu, al projecte “Boscos del Vallès” - Programa de prevenció d’incendis forestals i
d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en data 10 de setembre de 2014 el Consell Comarcal signa el Conveni de col·laboració amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte “Boscos del Vallès” – Programa de prevenció
d’incendis forestals i d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en el marc d’aquest projecte, es promou una estratègia d’estructuració dels sectors de producció i de
consum de biomassa forestal primària a la comarca, així com de les seves dinàmiques comercials i de
col·laboració. Amb aquest objectiu, i per tal que es consolidi una autèntica política activa i sostenible de
prevenció d’incendis, tant en els boscos de titularitat pública com privada, el CCVO considera rellevant donar
suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir grans volums de biomassa extreta
amb una gestió forestal ordenada, i que aquesta es valoritzi i reverteixi en tota la cadena forestal.
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Atès que en data 28 de novembre de 2014 el CCVO i la UAB van signar el Protocol d’intencions per a la
participació en el projecte “Boscos del Vallès” amb l’actuació “Estudi de viabilitat de la instal·lació d’una caldera
de biomassa forestal, el servei de manteniment i conservació, i el subministrament energètic per part del
Consell Comarcal al Servei d’Activitats Físicoesportives de la UAB (document PLE 56/07/2015).
Atès que el CCVO, per acord número 22/2015 de la Comissió Permanent, de data 26 de març de 2015, aprovà
la viabilitat de la instal·lació i explotació d’una caldera de biomassa forestal als edificis del Servei d’Activitats
Físicoesportives de la Universitat Autònoma de Barcelona (SAF-UAB) i que per acord de Ple, en sessió celebrada
en data 6 de maig de 2015, ha establert definitivament el Servei comarcal del biomassa forestal.
Atès que el Consell Comarcal té concedides unes subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a
les actuacions número 1140, 1141 i 1142 de l’anualitat 2012 susceptibles de ser aplicades al projecte, per a les
quals es pot sol·licitar un canvi de destí d’acord amb el que estableix la base quarta de les Bases d’execució del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de
maig.
Atès que per tal que l’actuació objecte de l’esmentat projecte pugui ser inclosa a l’anualitat 2012 del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya a fi i efecte que, prèvia sol·licitud de canvi de destí, el Consell Comarcal hi pugui
aplicar la subvenció que té atorgada per a les esmentades actuacions, és necessària la disponibilitat de l’ús dels
terrenys necessaris per dur a terme l’actuació per un període mínim no inferior al període d’amortització de la
instal·lació. Així mateix, és necessari que les obres d’inversió siguin adjudicades abans de la data límit
establerta pels fons PUOSC, el 31 de desembre de 2015.
Atès que la UAB, en compliment del protocol d’intencions signat, va lliurar al CCVO, del projecte executiu d’obra
i d’instal·lació d’una caldera de consum de biomassa, per tal que aquest valorés la seva viabilitat.
Atès que la UAB proposa ubicar la caldera de biomassa als espais identificats al document PLE 57/07-2015
ubicats als edificis del SAF, la qual cosa implica la cessió d’ús dels mateixos a favor del CCVO perquè presti el
Servei comarcal del Biomassa forestal.
Atès que en data 25 de juny de 2015 el CCVO ha signat el Conveni de Col·laboració per a la participació de la
UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF (document PLE 58/072015) en virtut del qual (i) es pacta la cessió d’ús dels espais identificats a l’ANNEX 2 a favor del CCVO, pel
termini de 10 anys, perquè instal·lin la caldera de biomassa i així el CCVO pugui prestar el servei públic
d’energia tèrmica, (ii) es pacta el subministrament d’energia en uns termes que es preveu que siguin
beneficiosos per la UAB.
Vist allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 29 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 71 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’acord 65/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 16 de juliolde 2015, en virtut del qual
s’aprova l’autorització per a formalitzar un conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
Vist l’acord CE 54/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 de juliol, en virtut del
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la
formalització del Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB com a usuari del servei comarcal de
biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el subministrament d’energia tèrmica per part
del Consell Comarcal als edificis del SAF, d’acord amb el que consta en el document CE 58/07-2015; 2)
Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Autoritzar la formalització del Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB com a usuari del
servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el subministrament
d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF, d’acord amb el que consta en el document
PLE 58/07-2015.
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2) Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori 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 47/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és co-titular en un 48% de d’una Sol·licitud de Patent
Europea EP15165327.6 –28 d’abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de patent
britànica 1507160.8 -28 abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’, junt amb els senyors
Roger Malet Munté (26%) i Raúl Aragonés Ortiz (26%), on els inventors de la UAB son els doctors Carles Ferrer
Ramis i Joan Oliver Malagelada.
Atès que en data 8 de maig de 2015 la UAB, Roger Malet Munté i Rául Aragonés Ortinz van formalitzar amb
ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS, S.L un contracte de llicència en exclusiva mundial pel temps de durada
de les mateixes a canvi d’unes regalies (Document PLE 59/07-2015 -Confidencial a disposició dels membres del
Ple del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social-).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 14 de maig de
2015 (Document PLE 60/07-2015 -Confidencial a disposició dels membres del Ple del Consell Social a la
Secretaria Tècnica del Consell Social-).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 66/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 16 de juliolde 2015, en virtut del qual
s’aprova ratificar el contracte de llicència de sol·licitud de patent europea EP15165327.6 i de patent britànica
1507160.8.
Vist l’acord CE 52/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 de juliol, en virtut del
qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Donar-se
per assabentat i ratificar el contracte de llicència de Sol·licitud de Patent Europea EP15165327.6 –28 d’abril de
2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de patent britànica 1507160.8 -28 abril de
2015- ‘A thermoelectric power generating System’ formalitzat en data 8 de maig de 2015 entre la UAB, Roger
Malet Munté i Raúl Aragonés Ortiz, com a llicenciants, i ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS, S.L., com a
llicenciatària, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i
condicions establerts, d’acord amb el que consta en el document CE 54/07-2015; 2) Encarregar al vicerector de
Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar els presents acords
al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de Sol·licitud de Patent Europea EP15165327.6 –
28 d’abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de patent britànica 1507160.8 -28
abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ formalitzat en data 8 de maig de 2015 entre la UAB,
Roger Malet Munté i Raúl Aragonés Ortiz, com a llicenciants, i ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS, S.L., com
a llicenciatària, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i
condicions establerts, d’acord amb el que consta en el document PLE 60/07-2015.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
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3) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.
Acord 48/2015, de 23 de juliol, 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 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.
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.
Atès que el Ple del Consell Social reunit el 28 de maig va prendre l’acord PLE 34/2015 pel qual es va aprovar
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.
Vist que les modificacions principals de reglament que es proposen afecten a l’actualització de les funcions de la
Comissió Societat-Universitat (article 30) i la definició de les funcions de la nova Comissió Universitat-Empresa
(article 31); així com a l’adaptació dels articles 21.2 i 22.2 a la creació de la nova comissió.
Atès que en la reunió de la Comissió Societat-Universitat reunida el 17 de juliol de 2015 s’ha informat sobre la
proposta de funcions de la Comissió Societat-Universitat i la Comissió Universitat-Empresa, que comporta la
modificació del reglament, havent-se manifestat la conformitat amb la proposta.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
Aprovar la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona en els termes que es fan constar en el document PLE 61/07-2015.
Acord 49/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vist els acords del Ple del Consell Social 49/2012, 16/2013, 28/2013, 90/2013, 69/2014, i 99/2014, en virtut
dels quals la composició la Comissió Societat-Universitat està formada per: el senyor Mario García, la
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, la
vicerectora d’Estudiants i Cooperació, el senyor Daniel Furlan, el senyor Juan Manuel Tapia, el senyor Tirso
Gracia i la senyora Emanuela Carmenati; i el senyor Alejandro de Llano com a convidat Permanent.
Vista la proposta d’acord PLE 48/2015 que es presenta en el Ple de 23 de juliol per a la modificació del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, per adaptar-lo a la nova organització de comissions
en l’àmbit Societat-Universitat.
Vist que aquesta proposta comporta noves composicions de la Comissió Universitat-Empresa i la Comissió
Societat-Universitat.
Vist que en la reunió de la Comissió Societat-Universitat reunida el 17 de juliol de 2015 s’ha tractat sobre la
proposta de composició de la Comissió Societat-Universitat i la Comissió Universitat-Empresa.
Vistos els articles 24.1 i 28.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’acorda:
1) Aprovar el cessament de les persones membres de la Comissió Societat-Universitat nomenades segons
acords plenaris núm. 49/2012, 16/2013, 28/2013, 90/2013, 69/2014, i 99/2014.
2) Aprovar nomenar per a la Comissió Universitat-Empresa :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El senyor Mario García Sánchez-Puerta, com a president
La senyora Emanuela Carmenati, com a vocal
El senyor Tirso Gracia Serrano, com a vocal
El vicerector o vicerectora de Projectes Estratègics i Planificació, com a vocal
La vicerectora o vicerector de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, com a vocal
El senyor Daniel Furlan Silvestri, com a convidat
La senyora Jèssica Marquès Hurtado, com a convidada
El senyor Albert Sòria Casas, com a convidat

3) Aprovar nomenar per a la Comissió Societat-Universitat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La senyora Emanuela Carmenati, com a presidenta
El senyor Daniel Furlan Silvestri, com a vocal
El senyor David Montpeyó García-Moreno, com a vocal
El senyor Juan Manuel Tapia Rubio, com a vocal
La vicerectora o vicerector d’Estudiants i Cooperació, com a vocal
El vicerector o vicerectora de Relacions Institucionals i Territori, com a vocal
El senyor Alejandro José de Llano Salvador, com a convidat

Acord 50/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Vist que en l’acord 89/2014 pres pel Ple del Consell Social de 18 de desembre de 2014 s’aprova, entre d’altres
actuacions del Consell Social, col·laborar en l’any 2015 en el Programa Ítaca, mitjançant una aportació de
21.000 euros a les beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco de Santander per a alumnes de Màster
Universitari.
Vist que en les bases de la convocatòria de beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco Santander per
alumnes de Màster Universitari de la UAB, preveu que la Comissió d’Adjudicació de les beques estarà formada,
entre d’altres, per una persona en representació del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del president del Consell Social ,
S’acorda:
1) Nomenar la Secretària Executiva del Consell Social com a representant del Consell Social en la Comissió
d’Adjudicació de les Beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco Santander per alumnes de màster
universitari de la UAB.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació
Acord 51/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màsters propis 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.
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Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 16 de juliol de 2015, en relació a la creació i modificació de
títols de màsters i diplomes de postgrau propis.
Vist l’acord CA 23/2015 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 22 de juliol, en virtut del
qual s’acorda: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar
la creació del nous títols de màsters propis i diplomatures de postgrau següents: a)Màster en Investigació i
Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, d’acord amb el que consta en el document CA 29/072015. b)Diplomatura de Postgrau en Coaching Integral i Aplicat en les Organitzacions, d’acord amb el que
consta en el document CA 30/07-2015. c)Diplomatura de Postgrau en Medicina d’Emergències i Cures
Intensives en Petits Animals, d’acord amb el que consta en el document CA 31/07-2015. 2)Aprovar la
modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents: a)
Màster en
Tecnologies de la Informació Geogràfica, que passa a denominar-se Màster en Tecnologies de la Informació
Geogràfica. Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions; Màster en Tecnologies de la Informació
Geogràfica. Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities. b)Diploma de Postgrau en Formació
Integral dels Agents Socials, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Ocupació Pública. c)Diploma de
Postgrau en Comunicació i Màrqueting Digital, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Màrqueting
Digital. 3)Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest
acord. 4)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Aprovar la creació del nous títols de màsters propis i diplomatures de postgrau següents:
a) Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, d’acord amb el que consta
en el document PLE 62/07-2015.
b) Diplomatura de Postgrau en Coaching Integral i Aplicat en les Organitzacions, d’acord amb el que consta
en el document PLE 63/07-2015.
c) Diplomatura de Postgrau en Medicina d’Emergències i Cures Intensives en Petits Animals, d’acord amb el
que consta en el document PLE 64 /07-2015.
2) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:
a) Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, que passa a denominar-se Màster en Tecnologies de
la Informació Geogràfica. Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions; Màster en Tecnologies de la
Informació Geogràfica. Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities.
b) Diploma de Postgrau en Formació Integral dels Agents Socials, que passa a denominar-se Diploma de
Postgrau en Ocupació Pública.
c) Diploma de Postgrau en Comunicació i Màrqueting Digital, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau
en Màrqueting Digital.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 52/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 10 de novembre de 1999 la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitària del
Bages, titular de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa, van signar un conveni de
col·laboració acadèmica amb la finalitat d'adscriure l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa a la UAB per a la impartició dels estudis oficials conduents a l'obtenció del títol de Diplomat en Gestió i
Administració Pública.
Atès que en data 4 de juliol de 2000 -DOGC núm. 3174- Decret 214/2000, de 26 de juny, s’autoritza la
desadscripció de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa de la Universitat Pompeu
Fabra, per adscriure’s a la UAB.
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Atès que l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa va ofertar per primera vegada,
mitjançant la UAB, 45 places d’alumnes de nou accés, però vista la demanda i el nombre d’alumnes assignats,
es va decidir conjuntament no ofertar docència de primer curs el període acadèmic 2000-2001, i reubicar en
d’altres centres i titulacions els alumnes assignats.
Atès que el Patronat de la Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola Universitària de Gestió i
Administració Pública de Manresa, en data 21 de novembre de 2000 va decidir fer un tancament progressiu de
l’Escola, decisió que comporta no ofertar places el següent curs acadèmic, alhora que es respecten i mantenen
els drets i interessos dels alumnes matriculats de segons i tercer curs fins a la finalització de la seva
diplomatura.
Atès que la finalització del tancament progressiu de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa va comportar una desadscripció de la Universitat Autònoma de Barcelona, de facto el curs acadèmic
2000-01, però aquesta no es va oficialitzar pel departament competent en matèria d’Universitats de la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu l’article 10 del Decret 390/1996, de 2 de
desembre.(Documents PLE 65/07-2015 i PLE 66 /07-2015)
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document PLE 67 /07-2015).
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.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 16 de juliol de 2015, en relació a la desadscripció de l’Escola
Universitària de Gestió i Administració Pública.
Vist l’acord CA 24/2015 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 22 de juliol, en virtut del
qual s’acorda: 1) Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Gestió i
Administració Pública de Manresa, d’acord amb el que consta en els documents CA 32/07-2014, CA 33/07-2014
i CA 34/07-2015.
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 seguiment d’aquest acord. 4)Comunicar el present acord a la
vicegerent d’Ordenació per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa, d’acord amb el que consta en els documents PLE 65/07-2014, PLE 66/07-2014 i PLE 67/07-2015.
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 seguiment d’aquest acord.
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4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 53/2015, de 23 de juliol, del Consell Social
Exposició de motius.
Vist que el Consell Social de la UAB va aprovar, per acord de data 7 de juny de 2011, la normativa sobre la
permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, amb l’objectiu d’assolir uns millors indicadors
d’aprofitament i de rendiment dels estudiants davant de la nova estructuració dels ensenyaments universitaris
iniciada per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007,
de 12 d’abril.
Atès que aquesta normativa va entrar en vigor el curs 2011-2012 i s’ha aplicat durant els primers cursos
d’implementació dels ensenyaments de grau i màster dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i
vist que la Disposició Final Primera d’aquesta normativa estableix que s’ha de revisar al cap de tres anys
d’haver entrat en vigor.
Atesa la necessitat de modificar els articles de la Normativa sobre la permanència als estudis oficials de grau i
de màster de la UAB, pel que fa als crèdits que poden matricular els alumnes de nou accés que s’incorporen al
primer curs, tant si es matriculen en règim de dedicació a temps complet o en règim de dedicació a temps
parcial; al termini de permanència i a l’obligatorietat de matricular les assignatures o mòduls bàsics o
obligatoris no superats per poder matricular assignatures per primera vegada.
Vist l’article 46.3 de la Llei 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007,
de 12 d’abril, que estableix que el Consell Social, previ informe del Consejo de Universidades, aprovarà les
normes que regulen el progrés i la permanència a la universitat dels estudiants.
Atès que la normativa sobre la permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB es va incorporar com
a Títol V del Text Refós de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de
juliol.
Vist l’acord 15/2015 del Consell de Govern de la UAB reunit el dia 19 de març de 2015, pel qual s’acorda
Informar favorablement la modificació de la Normativa sobre la permanència en els estudis oficials de grau i de
postgrau a la UAB, i elevar aquest informe al Consell Social per tal que exerceixi les competències que li són
pròpies
Atès l’article 90.I de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 29.1.c) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CA 08/2015 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 17 d’abril, pel qual
s’acorda Aprovar el projecte de modificació de la Normativa sobre la permanència en els estudis oficials de grau
i de postgrau a la UAB aprovada pel Consell Social el 20 de juny de 2011, segons consta en el document CA
09/04-2015 als efectes de trametre-la al Consejo de Universidades per a l’informe corresponent.
Atès que l’informe emès el mes de juny del 2105 per la Comissió Permanent del Consejo de Universidades
sobre la proposta de modificació de la Normativa de règim de permanència en els estudis oficials de grau i de
postgrau a la UAB estableix que es tracta d’una normativa casuística, clara i de fàcil comprensió per a l’alumne
(document PLE 68/07-2015), es manté el text informat favorablement per la Comissió Acadèmica de 17 d’abril
de 2015 (document PLE 69/07-2015), que és el que s’eleva al Ple del Consell Social de 23 de juliol per a la seva
aprovació.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1) Aprovar la modificació de la Normativa sobre la permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a
la UAB, segons consta en el document PLE 69/07-2015.
2) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.
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3) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, als
efectes de les gestions que corresponguin.

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

Acord 23/2015, de 22 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
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 58/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol 2015, que estableix el següent: PRIMER.Aprovar la creació del nous títols de màsters propis i diplomatures de postgrau següents: -Màster en
Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica -Diplomatura de Postgrau en Coaching
Integral i Aplicat en les Organitzacions -Diplomatura de Postgrau en Medicina d’Emergències i Cures Intensives
en Petits Animals.
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents: Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, que passa a denominar-se Màster en Tecnologies de la
Informació Geogràfica. Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions; Màster en Tecnologies de la
Informació Geogràfica. Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities. -Diploma de Postgrau en
Formació Integral dels Agents Socials, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Ocupació Pública. Diploma de Postgrau en Comunicació i Màrqueting Digital, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en
Màrqueting Digital.
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.
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 del nous títols de màsters propis i diplomatures de postgrau següents:
a) Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica, d’acord amb el que
consta en el document CA 29/07-2015.
b) Diplomatura de Postgrau en Coaching Integral i Aplicat en les Organitzacions, d’acord amb el que consta
en el document CA 30/07-2015.
c) Diplomatura de Postgrau en Medicina d’Emergències i Cures Intensives en Petits Animals, d’acord amb el
que consta en el document CA 31/07-2015.
2) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:
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a) Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, que passa a denominar-se Màster en Tecnologies de
la Informació Geogràfica. Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions; Màster en Tecnologies de la
Informació Geogràfica. Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities.
b) Diploma de Postgrau en Formació Integral dels Agents Socials, que passa a denominar-se Diploma de
Postgrau en Ocupació Pública.
c) Diploma de Postgrau en Comunicació i Màrqueting Digital, que passa a denominar-se Diploma de
Postgrau en Màrqueting Digital.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 24/2015, de 22 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que en data 10 de novembre de 1999 la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitària del
Bages, titular de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa, van signar un conveni de
col·laboració acadèmica amb la finalitat d'adscriure l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa a la UAB per a la impartició dels estudis oficials conduents a l'obtenció del títol de Diplomat en Gestió i
Administració Pública.
Atès que en data 4 de juliol de 2000 -DOGC núm. 3174- Decret 214/2000, de 26 de juny, s’autoritza la
desadscripció de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa de la Universitat Pompeu
Fabra, per adscriure’s a la UAB.
Atès que l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa va ofertar per primera vegada,
mitjançant la UAB, 45 places d’alumnes de nou accés, però vista la demanda i el nombre d’alumnes assignats,
es va decidir conjuntament no ofertar docència de primer curs el període acadèmic 2000-2001, i reubicar en
d’altres centres i titulacions els alumnes assignats.
Atès que el Patronat de la Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola Universitària de Gestió i
Administració Pública de Manresa, en data 21 de novembre de 2000 va decidir fer un tancament progressiu de
l’Escola, decisió que comporta no ofertar places el següent curs acadèmic, alhora que es respecten i mantenen
els drets i interessos dels alumnes matriculats de segons i tercer curs fins a la finalització de la seva
diplomatura.
Atès que la finalització del tancament progressiu de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa va comportar una desadscripció de la Universitat Autònoma de Barcelona, de facto el curs acadèmic
2000-01, però aquesta no es va oficialitzar pel departament competent en matèria d’Universitats de la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu l’article 10 del Decret 390/1996, de 2 de
desembre.(Documents CA 32-07-2015 i CA 33/07-2015)
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica. (Document CA 34/07-2015).
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.
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Vist l’acord 70/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol 2015, que estableix el següent: PRIMER.Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa. 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 per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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 Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa, d’acord amb el que consta en els documents CA 32/07-2014, CA 33/07-2014 i CA 34/07-2015.
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 seguiment d’aquest acord.

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

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

Acord 47/2015, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la
UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2015-2016.
Vist el Decret 118/2015, de 23 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015-2016.
Vista la comunicació tramesa pel Director General d’Universitats, en data 26 de juny, en la qual informa que el
Decret 118/2015, de 23 de juny publicat el 26 de juny, conté una errada en els articles 2.2 i 2.3, motiu pel qual
s’ha procedit a tramitar la corresponent correcció d’errades que està pendent de publicació al DOGC.
Vist l’acord CE 02/2015 pres per la Comissió econòmica, en relació als preus dels estudis de màster per a
estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea.
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al
curs acadèmic 2015-2016, d’acord amb el que consta en el document CE 48/07-2015.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 15 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm.131

juliol i agost/ 2015

Acord 48/2015, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 30 de juny 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 de juny de 2015, d’acord amb el que
consta en el document CE 49/07-2015.
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 50/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del Pla d’Inversions
Universitàries 2015 (document CE 50/07-2015).
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per a l’exercici 2015.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l’acord 54/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, en virtut del qual s’acorda el següent:
1) Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries per al 2015, que s’annexa; 2) Elevar aquesta
proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els anteriors acords al
gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries per al 2015, d’acord amb el que consta en el
document CE 50/07-2015.
2) Comunicar aquest acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 16 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm.131

juliol i agost/ 2015

Acord 51/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta de subministrament de gas natural mitjançant la tramitació pel
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a
través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, signat
per la UAB en data 9 de juny de 2015.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament de gas mitjançant la
tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar gas natural a les
entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/06).
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Vist l’acord 71/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, en virtut del qual s’acorda el següent:
1)Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament de gas natural, que garantirà i
adjudicarà el CSUC amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels
corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides segons acord que
s’annexa; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències; 3)
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquests acords; 4)Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de
la universitat.
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
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 d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament de gas natural, que garantirà i
adjudicarà el CSUC amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels
corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, d’acord amb el
que consta en els documents CE 51/07-2015 i CE 52/07/2015.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 52/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és co-titular en un 48% de d’una Sol·licitud de Patent
Europea EP15165327.6 –28 d’abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de patent
britànica 1507160.8 -28 abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’, junt amb els senyors
Roger Malet Munté (26%) i Raúl Aragonés Ortiz (26%), on els inventors de la UAB son els doctors Carles Ferrer
Ramis i Joan Oliver Malagelada.
Atès que en data 8 de maig de 2015 la UAB, Roger Malet Munté i Rául Aragonés Ortinz van formalitzar amb
ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS, S.L un contracte de llicència en exclusiva mundial pel temps de durada
de les mateixes a canvi d’unes regalies (Document CE 53/07-2015 -Confidencial a disposició dels membres de
la Comissió Econòmica del Consell Social a la Secretària Tècnica del Consell Social-).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 14 de maig de
2015 (Document CE 54/07-2015 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica del Consell
Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social-).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 66/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 16 de juliolde 2015, en virtut del qual
s’aprova el següent:1)Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de Sol·licitud de Patent
Europea EP15165327.6 –28 d’abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de patent
britànica 1507160.8 -28 abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ formalitzat en data 8 de
maig de 2015 entre la UAB, Roger Malet Munté i Raúl Aragonés Ortiz, com a llicenciants, i ALTERNATIVE
ENERGY INNOVATIONS, S.L., com a llicenciatària, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat
industrial, a canvi d’un cànon i condicions establerts al Document 2 -Confidencial a disposició dels membres del
Consell de Govern a la OCI-); 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3)
Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4)
Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es pren el següent
S’acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de Sol·licitud de Patent Europea EP15165327.6 –
28 d’abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de patent britànica 1507160.8 -28
abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ formalitzat en data 8 de maig de 2015 entre la UAB,
Roger Malet Munté i Raúl Aragonés Ortiz, com a llicenciants, i ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS, S.L., com
a llicenciatària, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i
condicions establerts, d’acord amb el que consta en el document CE 54/07-2015.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-los efectius.
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Acord 53/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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 55/07-2015.
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 54/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per a la cessió d’ús d’espais a
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO) per a la instal·lació d’una caldera de biomassa.
Atès que el CCVO ha rebut el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de prioritzar la lluita
contra els incendis forestals i la gestió forestal sostenible, i d’aplicar les subvencions del PUOSC comarcal
pendents d’establir destí definitiu, al projecte “Boscos del Vallès” - Programa de prevenció d’incendis forestals i
d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en data 10 de setembre de 2014 el Consell Comarcal signa el Conveni de col·laboració amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte “Boscos del Vallès” – Programa de prevenció
d’incendis forestals i d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en el marc d’aquest projecte, es promou una estratègia d’estructuració dels sectors de producció i de
consum de biomassa forestal primària a la comarca, així com de les seves dinàmiques comercials i de
col·laboració. Amb aquest objectiu, i per tal que es consolidi una autèntica política activa i sostenible de
prevenció d’incendis, tant en els boscos de titularitat pública com privada, el CCVO considera rellevant donar
suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir grans volums de biomassa extreta
amb una gestió forestal ordenada, i que aquesta es valoritzi i reverteixi en tota la cadena forestal.
Atès que en data 28 de novembre de 2014 el CCVO i la UAB van signar el Protocol d’intencions per a la
participació en el projecte “Boscos del Vallès” amb l’actuació “Estudi de viabilitat de la instal·lació d’una caldera
de biomassa forestal, el servei de manteniment i conservació, i el subministrament energètic per part del
Consell Comarcal al Servei d’Activitats Físicoesportives de la UAB (document CE 56/07-2015).
Atès que el CCVO, per acord número 22/2015 de la Comissió Permanent, de data 26 de març de 2015, aprovà
la viabilitat de la instal·lació i explotació d’una caldera de biomassa forestal als edificis del Servei d’Activitats
Físicoesportives de la Universitat Autònoma de Barcelona (SAF-UAB) i que per acord de Ple, en sessió celebrada
en data 6 de maig de 2015, ha establert definitivament el Servei comarcal del biomassa forestal.
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Atès que el Consell Comarcal té concedides unes subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a
les actuacions número 1140, 1141 i 1142 de l’anualitat 2012 susceptibles de ser aplicades al projecte, per a les
quals es pot sol·licitar un canvi de destí d’acord amb el que estableix la base quarta de les Bases d’execució del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de
maig.
Atès que per tal que l’actuació objecte de l’esmentat projecte pugui ser inclosa a l’anualitat 2012 del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya a fi i efecte que, prèvia sol·licitud de canvi de destí, el Consell Comarcal hi pugui
aplicar la subvenció que té atorgada per a les esmentades actuacions, és necessària la disponibilitat de l’ús dels
terrenys necessaris per dur a terme l’actuació per un període mínim no inferior al període d’amortització de la
instal·lació. Així mateix, és necessari que les obres d’inversió siguin adjudicades abans de la data límit
establerta pels fons PUOSC, el 31 de desembre de 2015.
Atès que la UAB, en compliment del protocol d’intencions signat, va lliurar al CCVO, del projecte executiu d’obra
i d’instal·lació d’una caldera de consum de biomassa, per tal que aquest valorés la seva viabilitat.
Atès que la UAB proposa ubicar la caldera de biomassa als espais identificats al document CE 57/072015ubicats als edificis del SAF, la qual cosa implica la cessió d’ús dels mateixos a favor del CCVO perquè presti
el Servei comarcal del Biomassa forestal.
Atès que en data 25 de juny de 2015 el CCVO ha signat el Conveni de Col·laboració per a la participació de la
UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF (document CE 58/072015) en virtut del qual (i) es pacta la cessió d’ús dels espais identificats a l’ANNEX 2 a favor del CCVO, pel
termini de 10 anys, perquè instal·lin la caldera de biomassa i així el CCVO pugui prestar el servei públic
d’energia tèrmica, (ii) es pacta el subministrament d’energia en uns termes que es preveu que siguin
beneficiosos per la UAB.
Vist allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 29 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 71 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’acord 65/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 16 de juliolde 2015, en virtut del qual
s’aprova el següent:1)Autoritzar la formalització del Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB
com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministre d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF, en els termes de l'ANNEX 3; 2)
Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Relacions
Institucionals i Territori 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.
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 formalització del Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB com a usuari del
servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el subministrament
d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF, d’acord amb el que consta en el document
CE 58/07-2015.
2) Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori 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.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 20 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm.131

juliol i agost/ 2015

Acord 55/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la memòria econòmica, el
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre
de 2014.
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel
que fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació
del pressupost de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 s’han tractat els comptes anuals de la UAB, i
que a aquests efectes, s’acorda: 1)Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç, el compte de
resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2014,
que s’annexa; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3)
Encarregar a la vicerectora d’Economia i d'Organització i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords;
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 al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2014, i donar-se per
assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el
document CE 59/07-2015.
2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 56/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del
Consell Social.
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Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que
estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió
Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2014, d’acord amb el que consta en el
document CE 60/07-2015.
Acord 57/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que l’“Asociación Olimpiada Española de Economía” es crea amb finalitat de divulgar els estudis
d’Economia i Empresa entre els joves, premi l’esforç i l’excel·lència acadèmica dels estudiants de batxillerat i
establir i enfortir vincles estables entre l’ensenyament universitari i altres nivells educatius. A tal efecte,
organitza anualment la Olimpiada Espanyola d’Economia, a més a més, altres tasques de publicitat i
coordinació.
Atès que la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona va iniciar la seva
participació en l’organització d’una de les fases locals de la Olimpiada Espanyola d’Economia.
La Facultat d’Economia Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona coincideix plenament en els objectius
perseguits per aquesta Associació, i donat l’interès de seguir organitzant la fase local de la Olimpiada i en la
participació en la fase nacional, considera necessari que la UAB, i en el seu nom, la Facultat d’Economia i
Empresa, formi part de l’ “Asociación Olimpiada Española de Economía”.
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 700 euros.
Atès que existeix el dret de tot associat a causar baixa voluntària de l’associació.
Vistos els estatuts de l’Associació. (Document CE 63/07-2015)
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 68/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, pel qual s’acorda: 1)Aprovar la
proposta la participació de la UAB com a soci de l’Asociación Olimpiada Española de Economía i, en la seva
virtut:
1.- Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Asociación Olimpiada Española de
Economía com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al rector perquè designi a la persona física que
exercirà 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 d’Economia
i Empresa.
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’Asociación Olimpiada Española de Economía.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’acorda:
1) Aprovar la proposta la participació de la UAB com a soci de l’Asociación Olimpiada Española de Economía i,
en la seva virtut:
a) Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Asociación Olimpiada Española de
Economía com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al rector perquè designi a la persona física que
exercirà 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 d’Economia
i Empresa.
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’Asociación Olimpiada Española de Economía.
Acord 58/2015, de 23 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB
com a soci de l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB).
Vistos els estatuts de l’Associació (document CE 64/07-2015).
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 2.000 euros.
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 69/2015 pres pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, pel qual s’acorda: 1)Aprovar la
proposta la participació de la UAB com a soci de l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), supeditant els
acords que impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació,
a la prèvia aprovació dels òrgans competents; 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; 3) Elevar aquesta al Consell Social per tal
que exerceixi les seves competències; 4) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics l'execució i el
seguiment d’aquests acords; 5) Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1) Aprovar la proposta la participació de la UAB com a soci de l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB),
supeditant els acords que impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona
a l’Associació, a la prèvia aprovació dels òrgans competents.
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.
3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord.
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4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

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

Acord 54/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del Pla d’Inversions
Universitàries 2015.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per a l’exercici 2015.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 20 d’abril de 2015 es va informar
favorablement la proposta de programació del Pla d’Inversions Universitàries per al 2015.
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al
Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Econòmica i Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries per al 2015, que s’annexa. [Document]
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
Acord 55/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’informar sobre la memòria econòmica, el
balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de
desembre de 2014.
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els compte anuals.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament del Consell Social pel que fa a les competències
per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada del dia 26 de juny de 2015 va informar
favorablement de la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
UAB corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2014 i es va acordar elevar-lo al Consell de
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
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Vist l'article 3. W) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de
Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Econòmica i
d'Organització, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del
pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2014, que s’annexa. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d'Organització i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 56/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari acadèmic per
al curs 2015-2016.
Ates que el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2015-2016 va ser aprovat pel Consell de Govern en data
19 març de 2015.
Vista la comunicació del Consell Interuniversitari de Catalunya de data 2 de juny de 2015, pel que fa a les dates
previstes per a la celebració de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) el curs 2015-2016.
Atesa la necessitat de modificació de les dates previstes per a la celebració de les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU) el curs 2015-2016 a l’esmentat calendari.
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions
que es puguin produir en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2015-2016.
Vista la petició del vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2015-2016.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.

Atès que la proposta de modificació del calendari acadèmic per al curs 2015-2016 va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 29 de juny de 2015.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic per al curs 2015-2016 en els termes següents:
“6. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Els exercicis de les PAU del mes de setembre de 2015 es realitzaran durant el dies 2 (dc.), 3 (dj.) i 4
(dv.) de setembre de 2015.
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Es preveu que els exercicis de les PAU del mes de juny de 2016 es realitzin els dies 14 (dt.), 15 (dc.) i
16 (dj.) de juny de 2016, durant tot el dia. S’haurà de preveure la disponibilitat d’aules per a programar les
proves.
Es preveu que els exercicis de les PAU del mes de setembre de 2016 es realitzin els dies 5 (dl.), 6 (dt.) i
7 (dc.) de setembre de 2016.”

SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les noves modificacions del
calendari acadèmic per al curs acadèmic 2015-2016, si procedeixen.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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
termes les mesures necessàries per a fer-los efectius
Acord 57/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016.
Ates 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 es va demanar expressament a la Comissió d’Afers Acadèmics que
analitzés la qüestió dels terminis d’anul·lació de matrícula.
Atès que a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de maig de 2015 es va informar favorablement la
modificació del calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016 pel que fa als terminis de
modificació de la matrícula en el primer i segon semestre.
Atès que a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 29 de juny de 2015 es va informar favorablement la
modificació del calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016 per tal d’adaptar el calendari
a les necessitats actuals de la Universitat pel que fa a la convalidació d’estudis universitaris estrangers, al
reconeixement acadèmic i convalidacions, al termini per a resoldre les sol·licituds dels programes d’intercanvi
Erasmus + i Programa Propi, i a la prova d'aptitud homologació títols estrangers (excepte títols de doctor).
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions
que es puguin produir en el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016.
Vista la petició del vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic
2015-2016.
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016 en els termes que
s’annexen. [Document]
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les noves modificacions del calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016, si procedeixen.
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TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 termes les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 58/2015, de 16 de juliol, 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 les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de maig i de 29 de juny de
2015.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del nous títols de màsters propis i diplomatures de postgrau següents:
-

Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica
Diplomatura de Postgrau en Coaching Integral i Aplicat en les Organitzacions
Diplomatura de Postgrau en Medicina d’Emergències i Cures Intensives en Petits Animals

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

-

Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, que passa a denominar-se Màster en Tecnologies
la Informació Geogràfica. Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions; Màster en Tecnologies
la Informació Geogràfica. Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities.
Diploma de Postgrau en Formació Integral dels Agents Socials, que passa a denominar-se Diploma
Postgrau en Ocupació Pública.
Diploma de Postgrau en Comunicació i Màrqueting Digital, que passa a denominar-se Diploma
Postgrau en Màrqueting Digital.

de
de
de
de

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.
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Acord 59/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació.
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació del Parc de Recerca UAB de retre comptes davant la UAB, es
presenta al Consell de Govern la memòria corresponent.
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les
entitats instrumentals creades per la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB. [Document]
Acord 60/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament de la Facultat de
Veterinària i va ser modificat per Acord de Consell de Govern de 10 de desembre de 2014 per tal d’adaptar-se
al Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i
centres de recerca propis en la seva redacció donada per Acord de Consell de Govern de 17 de juliol de 2013.
En data 30 de juny de 2015 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de Reglament de la
Facultat de Veterinària. Els canvis afecten a l’article 16 relatiu a la composició de la Comissió de Màster del
centre.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament de la Facultat de Veterinària aprovat per la Junta de Facultat.
Vist l'article 3 lletra a) del Reglament del Consell de Govern en la seva redacció donada per l’Acord de Consell
de Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern en matèria
d’aprovació dels reglaments dels òrgans i estructures universitàries centrals o territorials.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Veterinària, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Veterinària de la UAB en els termes que
s’annexen. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària.
Acord 61/2015, de 16 de juliol, 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.
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Atès que en data 20 de maig de 2015, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell de
Govern va acordar obrir un període d’informació de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments,
instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic poguessin presentar al·legacions en relació amb
l’expedient de canvi de denominació del Departament d’Enginyeria Química.
Atès que en el període d’informació pública han presentat escrits d’al·legacions des del Deganat de la Facultat
de Biociències, el Deganat de la Facultat de Ciències, el Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d'Immunologia, el Departament de Genètica i Microbiologia, i el Departament de Química.
Vist l’escrit d’aclariments adreçat pel director del Departament d’Enginyeria Química.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el canvi de nom del Departament d’Enginyeria Química que passa a denominar-se
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
SEGON.- Modificar el Reglament del Departament d’Enginyeria Química amb els canvis de denominació
corresponents, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Ordenar l’entrada en vigor dels acords anteriors a partir de l’1 d’octubre de 2015.
QUART .- Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al Departament d’Enginyeria Química, a l’Escola d’Enginyeria, la
Facultat de Biociències, a la Facultat de Ciències i als altres departaments adscrits a aquests centres.
SISÈ.- Comunicar el present acord als altres departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i
escoles.
Acord 62/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 13 de juliol de 2011 el Reglament del Departament de
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
En data 10 de juny de 2015 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de Reglament
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. Els canvis principals afecten al
sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats, també s’han incorporat competències assignades per
d'altres normatives als directors i directores de departament per tal d’aconseguir una major transparència en
l’assumpció de funcions i responsabilitats .
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual aprovat pel Consell de
Departament.
Vist l'article 3 lletra a) del Reglament del Consell de Govern en la seva redacció donada per l’Acord de Consell
de Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern en matèria
d’aprovació dels reglaments dels òrgans i estructures universitàries centrals o territorials.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Publicitat, Relacions
Públiques i Comunicació Audiovisual, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
Comunicació Audiovisual de la UAB en els termes que s’annexen. [Document]
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SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al
Audiovisual.

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació

Acord 63/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament del Departament de Ciència
Animal i dels Aliments.
En data 18 de maig de 2015 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de Reglament
Departament de Ciència Animal i dels Aliments. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels
seus òrgans col·legiats, també s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives als directors i
directores de departament per tal d’aconseguir una major transparència en l’assumpció de funcions i
responsabilitats .
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament Departament de Ciència Animal i dels Aliments aprovat pel Consell de Departament.
Vist l'article 3 lletra a) del Reglament del Consell de Govern en la seva redacció donada per l’Acord de Consell
de Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern en matèria
d’aprovació dels reglaments dels òrgans i estructures universitàries centrals o territorials.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Ciència Animal i dels
Aliments, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Reglament del Departament Ciència Animal i dels Aliments
de la UAB en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Acord 64/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la creació d’una
empresa de base tecnològica (EBT) amb la denominació ‘IDETAN, SL.’ dedicada a realitzar un abordatge
integral dels trastorns del neuro-psico-desenvolupament i de l'aprenentatge en tots els camps en què aquests
es manifestin.
Vist l’informe de l’àmbit de la recerca i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la Comissió de Transferència de
Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 29 de maig de 2015 (núm.
6/2015), va pendre l’acord següent: ‘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.) en els següents
termes de l’ANNEX 9.
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 (...)’.
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social, en data 25 de juny de 2015, ha acordat (Acord núm.
39/2015) ‘Emetre informe favorable al Consell de Govern sobre la proposta de participació de la Universitat
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Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa de base tecnològica amb la denominació IDETAN,SL, a
través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb el que consta en
el document CE 41/06-2015.
Autoritzar 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’.
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les
Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació
d’empreses de base tecnològica (EBT).
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, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa de base tecnològica ‘IDETAN, S.L.’, a través d’una
entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb les condicions i
contraprestacions a favor de la Universitat que conté l’informe de l’àmbit de la recerca, reconeixent l’empresa
‘IDETAN, S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una
aportació màxima de 400 euros.
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:
a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels
estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna
de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.
b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions
dels òrgans socials.
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries
per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer
efectiu el que disposa el present acord.
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment dels acords
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa
‘IDETAN, S.L.’ en el termini d’un any aproximadament.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.
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Acord 65/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per a la cessió d’ús d’espais a
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO) per a la instal·lació d’una caldera de biomassa.
Atès que el CCVO ha rebut el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de prioritzar la lluita
contra els incendis forestals i la gestió forestal sostenible, i d’aplicar les subvencions del PUOSC comarcal
pendents d’establir destí definitiu, al projecte “Boscos del Vallès” - Programa de prevenció d’incendis forestals i
d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en data 10 de setembre de 2014 el Consell Comarcal signa el Conveni de col·laboració amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte “Boscos del Vallès” – Programa de prevenció
d’incendis forestals i d’utilització de la biomassa per a generació d’energia al Vallès Occidental (2013-2017).
Atès que en el marc d’aquest projecte, es promou una estratègia d’estructuració dels sectors de producció i de
consum de biomassa forestal primària a la comarca, així com de les seves dinàmiques comercials i de
col·laboració. Amb aquest objectiu, i per tal que es consolidi una autèntica política activa i sostenible de
prevenció d’incendis, tant en els boscos de titularitat pública com privada, el CCVO considera rellevant donar
suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir grans volums de biomassa extreta
amb una gestió forestal ordenada, i que aquesta es valoritzi i reverteixi en tota la cadena forestal.
Atès que en data 28 de novembre de 2014 el CCVO i la UAB van signar el Protocol d’intencions per a la
participació en el projecte “Boscos del Vallès” amb l’actuació “Estudi de viabilitat de la instal·lació d’una caldera
de biomassa forestal, el servei de manteniment i conservació, i el subministrament energètic per part del
Consell Comarcal al Servei d’Activitats Físicoesportives de la UAB.
Atès que el CCVO, per acord número 22/2015 de la Comissió Permanent, de data 26 de març de 2015, aprovà
la viabilitat de la instal·lació i explotació d’una caldera de biomassa forestal als edificis del Servei d’Activitats
Físicoesportives de la Universitat Autònoma de Barcelona (SAF-UAB) i que per acord de Ple, en sessió celebrada
en data 6 de maig de 2015, ha establert definitivament el Servei comarcal del biomassa forestal.
Atès que el Consell Comarcal té concedides unes subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a
les actuacions número 1140, 1141 i 1142 de l’anualitat 2012 susceptibles de ser aplicades al projecte, per a les
quals es pot sol·licitar un canvi de destí d’acord amb el que estableix la base quarta de les Bases d’execució del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de
maig.
Atès que per tal que l’actuació objecte de l’esmentat projecte pugui ser inclosa a l’anualitat 2012 del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya a fi i efecte que, prèvia sol·licitud de canvi de destí, el Consell Comarcal hi pugui
aplicar la subvenció que té atorgada per a les esmentades actuacions, és necessària la disponibilitat de l’ús dels
terrenys necessaris per dur a terme l’actuació per un període mínim no inferior al període d’amortització de la
instal·lació. Així mateix, és necessari que les obres d’inversió siguin adjudicades abans de la data límit
establerta pels fons PUOSC, el 31 de desembre de 2015
Atès que la UAB, en compliment del protocol d’intencions signat, va lliurar al CCVO, del projecte executiu d’obra
i d’instal·lació d’una caldera de consum de biomassa, per tal que aquest valorés la seva viabilitat.
Atès que la UAB proposa ubicar la caldera de biomassa als espais identificats i ubicats als edificis del SAF, la
qual cosa implica la cessió d’ús dels mateixos a favor del CCVO perquè presti el Servei comarcal del Biomassa
forestal.
Atès que en data 25 de juny de 2015 el CCVO ha signat el Conveni de Col·laboració per a la participació de la
UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el
subministrament d’energia tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF en virtut del qual (i) es
pacta la cessió d’ús dels espais identificats a l’ANNEX 2 a favor del CCVO, pel termini de 10 anys, perquè
instal·lin la caldera de biomassa i així el CCVO pugui prestar el servei públic d’energia tèrmica, (ii) es pacta el
subministrament d’energia en uns termes que es preveu que siguin beneficiosos per la UAB.
Vist allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 29 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 71 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
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Vista la conformitat del gabinet jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerector de Relacions Institucionals i
Territori, s'eleva al Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la formalització del Conveni de Col·laboració per a la participació de la UAB com a usuari
del servei comarcal de biomassa forestal, amb la instal·lació d’una caldera de biomassa i el subministre d’energi
tèrmica per part del Consell Comarcal als edificis del SAF.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori 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.
Acord 66/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) és co-titular en un 48% de d’una Sol·licitud de
Patent Europea EP15165327.6 –28 d’abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de
patent britànica 1507160.8 -28 abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’, junt amb els
senyors Roger Malet Munté (26%) i Raúl Aragonés Ortiz (26%), on els inventors de la UAB son els doctors
Carles Ferrer Ramis i Joan Oliver Malagelada.
Atès que en data 8 de maig de 2015 la UAB, Roger Malet Munté i Rául Aragonés Ortinz van formalitzar amb
ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS, S.L un contracte de llicència en exclusiva mundial pel temps de durada
de les mateixes a canvi d’unes regalies.
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 14 de maig de
2015.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de Sol·licitud de Patent Europea
EP15165327.6 –28 d’abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ i sol·licitud de patent britànica
1507160.8 -28 abril de 2015- ‘A thermoelectric power generating System’ formalitzat en data 8 de maig de
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2015 entre la UAB, Roger Malet Munté i Raúl Aragonés Ortiz, com a llicenciants, i ALTERNATIVE ENERGY
INNOVATIONS, S.L., com a llicenciatària, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat
industrial, a canvi d’un cànon i condicions establerts.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 67/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació d’adhesió de la UAB com a membre del
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
Atès que la missió del CTFC és la de contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al
desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural a través de la realització d’activitats de
formació, recerca i transferència de tecnologia en els àmbits mediambientals i del desenvolupament rural.
Vist els estatuts del CTFC aprovats per acord de la seva Junta de data 12 de maig de 2015.
Atès que l’article 18 dels estatuts estableix que les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per
cobrir les despeses del consorci.
Vist que l’article 20 dels estatuts preveuen el dret de separació en qualsevol moment.
Atès que en la sessió de la Junta del CTFC de 12 de maig de 2015 també es va aprovar la sol·licitud d’adhesió
de la Universitat Autònoma de Barcelona com a ens consorciat de l’esmentat Consorci.
Vistos els articles 64.t) i 207.2 dels Estatuts de la UAB, segons els quals és competència del Consell de Govern,
d’una banda, proposar al Consell Social la participació de la UAB en altres entitats jurídiques i, de l’altra,
acordar sobre la disposició dels béns immobles de la UAB, respectivament.
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, s'eleva al Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per part de la
Universitat Autònoma de Barcelona com a ens consorciat, el qual es regeix pels estatuts que s’incorporen com a
document 1, supeditant els acords que impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma
de Barcelona al consorci, a la prèvia aprovació dels òrgans competents.
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
els convenis necessaris per formalitzar la incorporació de la universitat a l’esmentat Consorci.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 68/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Atès que l’“Asociación Olimpiada Española de Economía” es crea amb finalitat de divulgar els estudis
d’Economia i Empresa entre els joves, premi l’esforç i l’excel·lència acadèmica dels estudiants de batxillerat i
establir i enfortir vincles estables entre l’ensenyament universitari i altres nivells educatius. A tal efecte,
organitza anualment la Olimpiada Espanyola d’Economia, a més a més, altres tasques de publicitat i
coordinació.
Atès que la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona va iniciar la seva
participació en l’organització d’una de les fases locals de la Olimpiada Espanyola d’Economia.
La Facultat d’Economia Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona coincideix plenament en els objectius
perseguits per aquesta Associació, i donat l’interès de seguir organitzant la fase local de la Olimpiada i en la
participació en la fase nacional, considera necessari que la UAB, i en el seu nom, la Facultat d’Economia i
Empresa, formi part de l’ “Asociación Olimpiada Española de Economía”.
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 700 euros.
Atès que existeix el dret de tot associat a causar baixa voluntària de l’associació.
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’Asociación Olimpiada Española de
Economía i, en la seva virtut:
1.- Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Asociación Olimpiada Española de
Economía com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al rector perquè designi a la persona física que
exercirà 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
d’Economia i Empresa.
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’Asociación Olimpiada Española de Economía.
Acord 69/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB
com a soci de l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB).
Vistos els estatuts de l’Associació.
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 2.000 euros.
Atès que existeix el dret de tot associat a causar baixa voluntària de l’associació.
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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 Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta la participació de la UAB com a soci de l’Associació Bioinformatics Barcelona
(BIB), supeditant els acords que impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de
Barcelona a l’Associació, a la prèvia aprovació dels òrgans competents.
SEGON.- 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.
TERCER.- Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 70/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Atès que en data 10 de novembre de 1999 la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitària del
Bages, titular de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa, van signar un conveni de
col·laboració acadèmica amb la finalitat d'adscriure l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa a la UAB per a la impartició dels estudis oficials conduents a l'obtenció del títol de Diplomat en Gestió i
Administració Pública.
Atès que en data 4 de juliol de 2000 -DOGC núm. 3174- Decret 214/2000, de 26 de juny, s’autoritza la
desadscripció de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa de la Universitat Pompeu
Fabra, per adscriure’s a la UAB.
Atès que l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa va ofertar per primera vegada,
mitjançant la UAB, 45 places d’alumnes de nou accés, però vista la demanda i el nombre d’alumnes assignats,
es va decidir conjuntament no ofertar docència de primer curs el període acadèmic 2000-2001, i reubicar en
d’altres centres i titulacions els alumnes assignats.
Atès que el Patronat de la Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola Universitària de Gestió i
Administració Pública de Manresa, en data 21 de novembre de 2000 va decidir fer un tancament progressiu de
l’Escola, decisió que comporta no ofertar places el següent curs acadèmic, alhora que es respecten i mantenen
els drets i interessos dels alumnes matriculats de segons i tercer curs fins a la finalització de la seva
diplomatura.
Atès que la finalització del tancament progressiu de l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de
Manresa va comportar una desadscripció de la Universitat Autònoma de Barcelona, de facto el curs acadèmic
2000-01, però aquesta no es va oficialitzar pel departament competent en matèria d’Universitats de la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu l’article 10 del Decret 390/1996, de 2 de
desembre.
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
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.
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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 Universitària de Gestió i Administració
Pública de Manresa.
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 per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 71/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta de subministrament de gas natural mitjançant la tramitació pel
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a
través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, signat
per la UAB en data 9 de juny de 2015.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament de gas mitjançant la
tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar gas natural a les
entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/06).
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió de 26 de juny de 2015 va informar favorablement de
la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de gas natural, que garantirà i adjudicarà el CSUC amb la
tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels corresponents contractes
derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides
Vist l'article 3 lletra p) del Reglament del Consell de Govern en la seva redacció donada per l’Acord de Consell
de Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern en matèria de
proposta de programació plurianual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament de gas natural, que
garantirà i adjudicarà el CSUC amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a
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través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides segons
acord que s’annexa. [Document 1] [Document 2]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències.
TERCER.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 72/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Centre de Recerca Matemàtica està integrat per l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, per mitjà del departament competent en matèria de recerca, l’Institut d’Estudis Catalans i la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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 la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei.
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 maig de 2015 el Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca
Matemàtica va aprovar 1.- La proposta de modificació i adaptació dels estatuts del Centre de Recerca
Matemàtica (CRM), a la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local i normativa concordant; 2.- el text refós dels estatuts del Centre de
Recerca Matemàtica (CRM).
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la
universitat.
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 Direcció del Consorci Centre de Recerca Matemàtica de 29 de maig de
2015 de modificació dels seus estatuts.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Recerca Matemàtica
Acord 73/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Centre de Recerca Matemàtica està integrat per l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, per mitjà del departament competent en matèria de recerca, l’Institut d’Estudis Catalans i la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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 la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei.
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 maig de 2015 el Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca
Matemàtica va aprovar 1.- La proposta de modificació i adaptació dels estatuts del Centre de Recerca
Matemàtica (CRM), a la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local i normativa concordant; 2.- el text refós dels estatuts del Centre de
Recerca Matemàtica (CRM).
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la
universitat.
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 Direcció del Consorci Centre de Recerca Matemàtica de 29 de maig de
2015 de modificació dels seus estatuts.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Recerca Matemàtica
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I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 10/2015, de 13 de juliol, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Atès el Grant Agreement signat amb l’European Comission (Research Executive Agency), number 665919, amb
motiu de la concessió del Projecte COFUND P-SPHERE.
Atès que aquest contracte contempla la concessió de 15 ajuts per a contractar investigadors posdoctorals a la
UAB.
Atès que cal establir criteris de priorització per a atorgar les places esmentades.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovada per acord de data 15 de juliol de 2009, segons la redacció de 14 de març de 2013, segons
els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li 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 els següents criteris de priorització de les propostes de línies de recerca del projectes
COFUND P-SPHERE:
1.- Existència d’un Projecte europeu o internacional de recerca finançat per donar cobertura a
l’investigador posdoctoral.
2.- Experiència del grup en xarxes internacionals i en programes de mobilitat.
3.- L’existència d’actuacions de transferència de coneixement en el grup.
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 11/2015, de 13 de juliol, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Atès l’esborrany de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obrirà la convocatòria d’ajuts
destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador
novell per a l’any2016 (FI-DGR).
Vist l’article 9.2 de les bases reguladores de l’esborrany de la convocatòria on s’estableix que l’AGAUR ha de
validar el procediment de priorització de les institucions
Atesa la proposta de criteris presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de març de 2013 segons
els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la
Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
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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 els criteris de priorització de les beques FI-DGR per al 2016 d’acord amb les bases
establertes.[Document]
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.
Acord 12/2015, de 13 de juliol, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació per la qual es proposa la modificació d’adscripció d’activitat
investigadora de la doctora Anna Matamala, del Centre d’Estudis i Recerca CAIAC al departament de Traducció i
Interpretació i Estudis de l’Asia Oriental.
Atès que es vol modificar l’adscripció actual que té la doctora Matamala, d’acord amb el que s’estableix al
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 la doctora Anna Matamala,
que passa de tenir adscrita la seva activitat de recerca en un 50% al Centre d’Estudis i de Rercerca ‘Centre
d’Accesibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya’ i en un altre 50% al Departament de Traducció i
Interpretació d’Estudis de l’Asia Oriental, a tenir el 100% de la seva activitat de recerca al Departament de
Traducció i Interpretació d’Estudis de l’Asia Oriental.
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.4.2. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 30/2015, de 17 de juliol, 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.
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Vist l’article 21.U.dos, lletra J) de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat que
preveu una taxa de reposició per places de cossos de catedràtics d’universitat, de professors titulars
d’universitat i places de personal d’administració i serveis del 50%.
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.
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
agregat.
Vist els acords presos a la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015 pel que fa a l’aprovació dels
criteris per assignar els concursos de professor agregat dins la convocatòria d’oferta pública de 2015.
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 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la
Comissió de Personal Acadèmic.
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 els criteris per assignar els concursos de professorat agregat dins la convocatòria d’oferta
pública de 2015.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 31/2015, de 17 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de data 5 de març de 2014, modificat per acord de 12 de juny de 2014 i 19
de març de 2015, que va aprovar la Normativa en matèria de càrrecs de gestió i de direcció de la UAB.
Vist l’article 8 que
gestió.

regula el reconeixement de temps de docència per ocupació de càrrecs de direcció i de

Vist l’article 6.3 que determina les figures semestrals de coordinador C combinat amb D.
Vista la necessitat d’establir els criteris per calcular el reconeixement docent del professorat per ocupació d’un
càrrec de direcció o de gestió en un curs acadèmic.
Vist l'article 18.1, h) 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 Personal Acadèmic per aprovar i resoldre els assumptes derivats de
l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de professorat pel Consell de Govern, i interpretar i
desenvolupar 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 del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- El reconeixement docent es calcularà multiplicant els crèdits establerts a la normativa per un factor
que dependrà dels dies d’ocupació del càrrec dintre de les dates del calendari acadèmic aprovat el curs
corresponent. Aquest factor està determinat per la següent taula:
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Dies ocupació
càrrec
[1-90] dies
[91-180] dies
[181-270] dies
>270 dies

del

Factor
0,25
0,50
0,75
1

SEGON.- Les figures semestrals es tractaran com un únic càrrec resultant de la combinació de la figura C i D,
sumant els crèdits i multiplicant-los pel factor corresponent de la taula anterior. Els dies d’ocupació del càrrec
es determinaran a partir de la data inicial del càrrec del primer semestre i la data final del càrrec del segon
semestre.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 32/2015, de 17 de juliol, 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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 27 de maig de 2015 pel qual s’aprova la convocatòria i
el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016, i que l’esmentat calendari
preveu que en data 17 de juliol de 2015 es presentarà a la Comissió de Personal Acadèmic la llista d’admesos i
exclosos i de la prelació dels admesos de la 13a. convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors
Predoctorals per al curs 15/16.
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 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
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 llista d’admesos i exclosos i la prelació dels admesos de la 13a. convocatòria per a la
contractació d’investigadors predoctorals per al curs 2015/2016. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
Acord 33/2015, de 17 de juliol, 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.
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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’Acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de maig de 2015 pel qual s’aprova la convocatòria
i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016, i atesa la necessitat
d’ampliar les places l’esmentada convocatòria així com d’adaptar el calendari de contractació.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015 pel qual s’aprova l’Annex nº I de la
convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016.
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 14 de març de 2015, 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 l’annex II i el calendari de la convocatòria de places d’ampliació de la 13a. convocatòria per a
la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 15/16, amb destinació al Departament d’Empresa, al
Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes i el Departament d’Enginyeria de la Informació i
de les Comunicacions. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
Acord 34/2015, de 17 de juliol, 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’ Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de maig de 2015, per la qual es va aprovar la dotació
dels recursos del professorat pel curs 2015/2016.
Vist l’ Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015, per la qual es va aprovar la dotació
dels recursos del professorat pel curs 2015/2016.
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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 14 de març de 2013, 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 35/2015, de 17 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les propostes dels departaments per a nomenaments del professorat emèrit proposades al vicerector de
Professorat i Programació Acadèmica.
Vistos l'article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'Universitats i l'article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que
disposen que les universitats, d'acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d'octubre pel qual s'aproven els Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes
de selecció del professorat emèrit.
Vist l'article 12 del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic trametrà l'expedient a la Comissió de Personal Acadèmic, la
qual, després de sol·licitar els informes que consideri oportuns, decidirà sobre l'aprovació de la proposta de
nomenament per delegació del Consell de Govern. Atesa la creació en la Comissió de Personal Acadèmic d’una
subcomissió que examina les propostes i les eleva a la Comissió per a la seva consideració.
Vist l'article 18.2 d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon
aprovar, per delegació del Consell de Govern, els nomenaments de professors i professores emèrits.
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.- La Comissió de Personal Acadèmic, acorda aprovar, per delegació del Consell de Govern, el
nomenament de professorat emèrit.[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 36/2015, de 17 de juliol, 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
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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 una entitat ha sol·licitat a la UAB que un investigador de les seva entitats exerceixi 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.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, pel que fa al reconeixement de
personal acadèmic investigador vinculat.
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 investigadors vinculats a la UAB els investigadors Amaia Etxabe,
Alessandra Giorgetti, Alejandra Sanajuan, Beatriz Martin, Clara Bueno, Cristina Prieto, Damià Romero, Álvaro
Urbano, Julio Castaño, Marta Palomo, Pablo Menéndez, Ruth Muñoz, Susana Martin, Enrique Mir, Meritxell
Nomdedeu, Jordi Ribera, Álvaro Muñoz, Rafael Diaz, Erica Serrano, Enric Carreras i Maribel Diaz Ricart amb
destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.

I.5.7. Comissió de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 03/2015, d’1 de juliol, de la Comissió de Política Lingüística.
ANTECEDENTS
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals.
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del proppassat 5 de març es van aprovar les actuacions del Pla
de llengües per a l’any 2015.
CONSIDERACIONS
Durant la sessió s’informarà del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de llengües per a l’any
2015.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, es presenta a la Comissió de Política Lingüística de la UAB
l’adopció, si escau, del següent
ACORDS
Primer.- Restar assabentats del desenvolupament de les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2015.
[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 04/2015, d’1 de juliol, de la Comissió de Política Lingüística.
ANTECEDENTS
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals.
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del proppassat 28 de novembre del 2014 es van aprovar les
bases de les convocatòries d’ajuts per a l’any 2015 presentades durant la sessió, entre les quals la convocatòria
d'ajuts per a l'organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en l'educació.
En aquesta mateixa sessió es va acordar facultar el president de la Comissió per publicar aquestes bases i
determinar el pressupost disponible per a aquesta convocatòria, d’acord amb la disponibilitat pressupostària
establerta per la UAB.
El president de la Comissió va autoritzar la publicació de la convocatòria amb data 11 de març del 2015.
CONSIDERACIONS
Durant la sessió s’informarà sobre les sol·licituds rebudes per a la convocatòria i es presentarà una proposta de
resolució (v. document annex).
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, es presenta a la Comissió de Política Lingüística de la UAB
l’adopció, si escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la resolució de la convocatòria d’acord amb la proposta de resolució del document annex.
[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

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

Acord 08/2015, de 2 de juliol de la Comissió Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel doctora Calafell davant el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació
perquè es reconegués l’empresa RIZOMA EDUCACIÓ TRANSFERÈNCIA S.L. com a spin-off de la UAB, la
Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics va prendre l’acord núm. 5/2014, de 19 de
novembre, pel qual es va aprovar el reconeixement de l’esmentada empresa com a spin-off de la UAB, d’acord
amb l’informe de l’Oficia de Valorització i Patents i a la declaració d’intencions favorable lliurada pel Parc de
Recerca de la UAB.
Atès que una de les condicions del contracte de transferència de tecnologia va ser el següent:
‘Les condicions de l'acord de transferència, basat en el principi que el valor total del
projecte a dia d'avui (realitzant un DFC) es reparteixi en un 80% per l'empresa i un 20% per
a la universitat, implica un pagament d'uns royalties del 13% sobre la facturació de l'empresa
durant 5 anys. Addicionalment, es contempla el supòsit que el pagament de royalties impliqui
un mínim de 90.000EUR, i que el contracte d'allargui més enllà dels 5 anys si aquesta xifra
no s'ha assolit en el període inicial (el valor de 90.000EUR equival a dues vegades la inversió
realitzada per la universitat en obtenir el coneixement a tarnsferir)’.
Atès que un cop que els promotors varen refer el pla d’empresa, manifesten que les condicions inicialment
pactades fan el projecte inviable. Proposen les següents noves condicions:
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assumir un royalty del 3% els primers anys (2 o 3 primers anys) per poder engegar l'spin off
i després passar a un 5% durant 10 anys (renovables a 15)’.
Vista l’article 87 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en
matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i 47/2014, de dates 2
de març, 5 de juny i 22 de juliol, respectivament.
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de
Govern en matèria de transferència de coneixements.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar l’acord núm. 5/2014, de 19 de novembre, de la Comissió de Transferència de Coneixements
i Projectes Estratègics pel qual es va reconèixer a l’empresa RIZOMA EDUCACIÓ TRANSFERÈNCIA S.L. com a
spin-off de la UAB, en el sentit que en el contracte de transferència la Universitat Autònoma de Barcelona
percebrà un royalty del 3% els primers anys (2 o 3 primers anys) per poder engegar l'spin off i després passar
a un 5% durant 10 anys (renovables a 15).
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.
Acord 09/2015, de 2 de juliol de la Comissió Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel la doctor Carles Ferrer Ramis davant el vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació perquè es reconegui l’empresa AEINnova, S.L. perquè es reconegui a aquesta entitat com a spin-off
de la UAB.
D’acord amb l’informe favorable de l’Oficia de Valorització i Patents i a la declaració d’intencions favorable
lliurada pel Parc de Recerca de la UAB .
Vista la documentació complementària: escriptura de constitució d’ AEINnova, S.L., pla d’empresa i informe del
gabinet jurídic sobre compatibilitat de professors associats en una spin-off.
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 AEINnova, S.L. com a spin-off de la UAB.
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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.
Acord 10/2015, de 2 de juliol de la Comissió Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics
Vista la sol·licitud presentada pels doctors Rafael Escribano, Eduard Massó, Joaquim Matias, Antoni Méndez,
Santiago Peris, Antonio Pineda, Àlex Pomarol, Oriol Pujulàs, Pilar Casado, José María Crespo, Manuel Delfino i
Enrique Fernández, investigadors del departament de Física, per adscriure la totalitat de la seva activitat
investigadora a l’Institut de Física d’Altes Energies, i la sol.licitud del Director de l’Institut de Física d’Altes
Energies en aquest sentit.
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 dels doctors Rafael Escribano, Eduard
Massó, Joaquim Matias, Antoni Méndez, Santiago Peris, Antonio Pineda, Àlex Pomarol, Oriol Pujulàs, Pilar
Casado, José María Crespo, Manuel Delfino i Enrique Fernández investigadors del departament de Física a
l’Institut de Física d’Altes Energies.
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 11/2015, de 2 de juliol de la Comissió Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per l’aprovació d’un Laboratori de
Prestació de Serveis (LPS) amb la denominació ‘Rodent Behavioral Core’ promogut pel doctor Antonio Armario
García i per la doctora Roser Nadal Alemany.
Atesa la memòria on manifesten els antecedents, els motius, l’estructura, els objectius i les activitats a
desenvolupar pels integrants del LPS per justificar la idoneïtat del reconeixement demanat.
Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de
Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i
47/2014, de dates 2 de març, 5 de juny i 22 de juliol, respectivament segons els quals, un laboratori de
prestació de serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres,
per acord de la comissió delegada del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.
Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
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li correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis
universitaris de suport a la transferència de coneixements.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar i reconèixer com a Laboratori de Prestació de Serveis amb la denominació ‘Rodent Behavioral
Core’ la proposta presentada pel doctor Antonio Armario García i per la doctora Roser Nadal Alemany d’acord
amb la memòria incorporada com document 1.
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 12/2015, de 2 de juliol de la Comissió Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics
Atès que en dates 23 de març de 2010 i 22 d’abril de 2013 la UAB i la Fundació CReSA van formalitzar convenis
d’adscripció de l’activitat investigadora del següent PDI de la UAB, del Departament de Sanitat i d’Anatomia
Animals a la Fundació CReSA: doctor Antonio José Ramis Salvà, doctora María Sonia Almería de la Merced,
doctor Jordi Casal Fàbrega, doctora Natàlia Majo Masferrer, doctor Mariano Domingo Álvarez, doctor Francesc
Accensi Alemany, doctora Laia Darwich Soliva, doctora Margarita Martín Castillo, doctor Enrique María Mateu de
Antonio, doctor Joaquim Segalés Coma, doctor Iván José Galindo Cardiel, doctor Alberto Oscar Allepuz Palau i
doctor Jorge Martínez Martínez (document 1) i (document 2).
Atès que en sessions del Patronat de la Fundació CReSA de dates 4 de juliol de 2014 i 23 de setembre de 2014
es va acordar la dissolució de la Fundació CReSA mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), entre els quals està els convenis i contractes que fins
el moment havia formalitzat la fundació extingida.
Atès que formalment s’hauria de confirmar l’adscripció de la recerca del PDI que abans la tenia adscrita a la
Fundació CReSA a l’IRTA.
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Joaquim Segalés Coma, doctor Antonio José Ramis Salvà, doctora
Margarita Martín Castillo, doctora Laia Darwich Soliva, doctor Francesc Accensi Alemany, doctor Mariano
Domingo Álvarez, doctora Natàlia Majo Masferrer, doctor Alberto Oscar Allepuz Palau, doctor Enrique María
Mateu de Antonio, doctor Jorge Martínez Martínez, doctora María Sonia Almería de la Merced, doctor Jordi Casal
Fàbrega per adscriure la totalitat de la seva activitat investigadora a l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), com a continuació de l’adscripció a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal,
actualment Programa CRESA, i la sol.licitud del Director de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) en aquest sentit (document 3).
Vista l’acceptació per part del director de l’IRTA.
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.
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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 dels doctor Joaquim Segalés Coma, doctor
Antonio José Ramis Salvà, doctora Margarita Martín Castillo, doctora Laia Darwich Soliva, doctor Francesc
Accensi Alemany, doctor Mariano Domingo Álvarez, doctora Natàlia Majo Masferrer, doctor Alberto Oscar
Allepuz Palau, doctor Enrique María Mateu de Antonio, doctor Jorge Martínez Martínez, doctora María Sonia
Almería de la Merced, doctor Jordi Casal Fàbrega per adscriure la totalitat de la seva activitat investigadora a
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), com a continuació de l’adscripció a la Fundació
Centre de Recerca en Sanitat Animal, actualment Programa CRESA. Es té per donat de baixa l’adscripció de
l’activitat investigadora del doctor Iván José Galindo Cardiel
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.

II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general
II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 5/2014 de la vicerectora d’Economia i Organització per a la incorporació de romanents de
crèdit de l’exercici 2014 al pressupost de la UAB 2015 [Document]
Instrucció 1/2015, de la secretària general, sobre el procediment de resolució de les sol·licituds d’accés a
informació pública [Document]
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II.2. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució de 29 de juny de 2015, del rector, per la qual s’atribueixen competències en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern
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Resolució de 17 de juliol de 2015, del rector, de designació de rector suplent durant el període comprès
entre el 29 de juliol de 2015 al 2 de setembre de 2015, ambdós inclosos
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Resolució de data 23 de juliol de 2015, per la qual s’autoritza la signatura dels certificats substitutoris de
títols de formació permanent de l’Escola de Postgrau, atesa la necessitat de garantir l’eficàcia de la gestió
acadèmica en el període de vacances d’estiu.
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Resolució de data 23 de juliol de 2015, per la qual es delega la signatura de les certificacions de
pagament dels drets dels títols universitaris de caràcter oficial, substitutives del títol amb caràcter
provisional fins la seva edició, per al períodes indicat i el centre corresponent
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III. Convenis institucionals
III.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Conveni de 25 de maig de 2015 entre la UAB i Samara State Aerospace University (SSAU) (Rusia -Rússia),
per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 20 de juny de 2015 entre la UAB i Shanghai University, Xina (Shangai-China), per establir un
marc de col·laboració comú.
Conveni de 22 de juny de 2015 entre la UAB i l’Instituto de Cooperação e da Língua I.P. (Camões IP ) Camoes (Lisboa - Portugal), per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni d’1 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
(UTADEO) (Colombia - Colòmbia), per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 3 de juliol de 2015 entre la UAB i la Universidad de Morón (Argentina), per establir un marc de
col·laboració comú.
Conveni de 3 de juliol de 2015 entre la UAB i la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) (Ecuador), per
establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 10 de juliol de 2015 entre la UAB i la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 23 de juliol de 2015 entre la UAB i la University of Texas at Brownsville, per establir un marc de
col·laboració comú.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Addenda de 8 de gener de 2014 al conveni d'adscripció subscrit el 3 de maig de 2013 relatiu al Màster
Universitari en Recerca Biomèdica Translacional entre la UAB i la Fundación Hospital Universitari Vall d'HebronInstitut de Recerca.
Addenda de 27 de maig de 2014 entre la UAB i l’ Hospital Universitari Quirón Dexeus (USP Instituto Dexeus,
S.A.), pròrroga del conveni d'adscripció de l'Hospital Universitari Quirón Dexeus a la UAB.
Addenda de 25 de febrer de 2015 al conveni de 2 de juny de 1996 per establir l'assignació temporal de
professorat o personal tècnic a la UOC per realitzar tasques d'atenció docent de les assignatures i plans
d'estudis de l'oferta formativa de la UOC entre la UAB i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Conveni de 25 de març de 2015 entre la UAB, l’ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la
Fundació CRESA, per a la participació de la UAB en l'activitat científica desenvolupada per l'IRTA en Sanitat
Animal (i adscripció i/o desascripció del personal de recerca adscrit al CRESA).
Conveni de 5 de maig de 2015 entre la UAB i La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat
Politècnica de Catalunya, per a la celebració del Sisè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments per al curs
2015.
Addenda de 6 de maig de 2015 al conveni de 26 de maig de 2010, entre la UAB i la Fundació Institut Català
de Farmacologia (FICF).
Conveni de 12 de maig de 2015 entre la UAB, Ecoparc del Besòs, SA (ECO2)i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), en relació al Projecte DIDSOLIT d'aplicacions de sistemes solars innovadors en edificis
públics.
Conveni de 15 de maig de 2015 entre la UAB i la Fundación Teleton Feder por la Investigación en
Enfermedades Raras, per establir el marc de col·laboració en recerca i serveis relacionats amb les malalties
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rares. A més, la UAB ofereix les seves instal·lacions i serveis de housing, inclosos loscostes que van implícits en
aquest servei de housing, per a la ubicació de l'equip servidor de la Fundació Teleton FEDER
Conveni de 20 de maig de 2015 entre la UAB i la Fundació ESCODI, Escola Superior de Comerç i Distribució,
per a la desvinculació de l'Escola Superior de Comerç i Distribució (resolució de l'acord de 23 de juliol de 2007).
Conveni de 26 de maig de 2015 entre la UAB, Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Barcelona
(UB), Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), per a la realització conjunta del Màster Universitari en
desenvolupament internacional (MDI) a partir del curs 2016-2017.
Conveni de 3 de juny de 2015 entre la UAB i la University of Vienna, per al reconeixement d'investigadors
vinculats (IVU's).
Conveni de 8 de juny de 2015 entre la UAB i l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR),
per a la línia de finançament AGAUR per estudis (facilitar instruments de finançament de l'import de la
matrícula a aquells estudiants que compleixin els requisits establerts).
Conveni de 10 de juny de 2015 entre la UAB i l’Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), per a la
Celebració del XIII Concurs Student d'Estadística Aplicada – 2015.
Conveni de 15 de juny de 2015 entre la UAB i la Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals
a Barcelona (Fundació CIDOB), per establir el marc de col·laboració en els aspectes de recerca, docència,
transferència dels resultats i disseminació científica en matèria de relacions internacionals, integració europea,
cooperació científica i tecnològica al desenvolupament i que regula la relació del personal de la UAB contractat
pel CIDOB per a fer tasques de direcció i/o recerca.
Conveni de 15 de juny de 2015 entre la UAB i Memorial Democràtic, co-organització del congrés ‘III
Conference Strikes & Social Conflicts. Aproximacions històriques combinades a la conflictivitat’ (Barcelona, 1619 de Juny de 2015).
Conveni de 16 de juny de 2015 entre la UAB i GenIntegral, de col·laboració docent.
Addenda de 19 de juny de 2015 entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC), per autoritzar
l'adscripció de l'activitat de recerca de dos investigadors de la UAB, Jorge Bernal del Nozal i Katerine Díaz Chito
al CVC i donar de baixa a dos investigadors que han deixat d'estar contractats per la UAB, Olivier Penacchio i
David Gerónimo.
Resolució de 19 de juny de 2015 entre la UAB i Arca Audiovisual, SL, per la qual s'autoritza a Arca
Audiovisual, SL l'ús d'uns espais del Campus de la UAB per destinar-los al rodatge d'una sèrie de televisió.
Conveni de 30 de juny de 2015 entre la UAB i la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
(ICP), Contracte de Reconeixement de deute.
Addenda d’1 de juliol de 2015 entre la UAB i Energies Tèrmiques Bàsiques, s.l (ENERGBAS), per al
reconeixement de Neus Puy com a investigadora vinculada a la UAB, curs 2015-2016.
Annex d’1 de juliol de 2015 entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Annex de 9/9/2015 al conveni amb el Dpt. Ensenyament, de data 7 de novembre de 2013, pel qual es vincula
al conveni Antonio Contreras Martin - Curs 2015/2016.
Addenda d’1 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(IRHSCSP) i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, addenda nº 4 al conveni
de col·laboració per al reconeixement de personal investigador vinculat (IVU) de data 10 de maig de 2013 per
la qual es prorroga aquest conveni pel curs 2015-2016.
Conveni d’1 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB), la UAB encarrega a la FUAB la
col·laboració i assessorament en matèria de contractació administrativa (es modifica l'encàrrec d'1 de juliol de
2010).
Conveni de 2 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per
articular la col·laboració entre la UAB i l'IRTA a efectes que el PDI de la UAB indicat en l'annex del conveni
pugui dur la seva activitat de recerca a les instal·lacions de l'edifici CReSA.
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Conveni de 8 de juliol de 2015 entre la UAB i el Instituto de Lengua Rumana (ILR), per establir a la UAB un
lectorat en llengua, literatura, cultura i civilització romaneses (Departament de Filologia Francesa i Romànica) a
partir del curs acadèmic 2015-2016.
Conveni de 14 de juliol de 2015 entre la UAB i el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (FEM/CEMCAT),
per a la creació de la Càtedra de Neuroimmunologia CEMCAT.
Conveni de 16 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics
(MOVE), per establir les condicions que han de regir la cessió, per part de la UAB, de l'ús dels espais ubicats a
l'espina B3 de la Facultat d'Economia i Empresa, a la planta 1, despatx B3-114 i 20m2 del despatx B3-112G a
la Fundació MOVE.
Conveni de 14 de juliol de 2015 entre la UAB i el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (FEM/CEMCAT),
per a la creació de la Càtedra de Neuroimmunologia CEMCAT.
Conveni de 17 de juliol de 2015 entre la UAB i Martí Gelabertó Vilagran, per al contracte de comodat de la
col·lecció Martí Gelabertó a la UAB (Contracte de comodat - Mapes dels segles XVI i XIX ).
Conveni de 24 de juliol de 2015 entre la UAB, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i la
Fundació Catalunya - La Pedrera, relatiu al Programa Joves i Ciència (Estades MónNatura Pirineus, Cerca i
Centre Recerca) - Estada a l'ICTA.
Addenda de 31 de juliol de 2015 entre la UAB i la
(per crear i regular la Unitat Docent de la Facultat
consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, ubicat a
assistencials que aquesta entitat sanitària pública
hospitalari).

Corporació Sanitària Parc Taulí, al conveni Marc Parc Taulí
de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona al
Sabadell i en el qual s’integraran tots els dispositius
gestiona (publicat al DOGC, de 26/5/2011) - Conveni

IV. Estructures bàsiques i participació en altres centres
IV. 1. Serveis
[tornar a l’índex]

Aprovació i reconeixement com a Laboratori de Prestació de Serveis amb la denominació ‘Rodent
Behavioral Core’(codificació BADUS: 2641), a partir de l’acord 11/2015, de 2 de juliol, de la Comissió de
Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics

IV.2. Administració universitària
[tornar a l’índex]

Es crea la Unitat de Promoció de Campus (codificació BADUS: 2631) vinculada a l’Àrea de Serveis Logistics i
d’Administració.
Es crea l’entitat Gestió Acadèmica i Suport Logístic de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
(codificació BADUS: 2630) per fusió de la Gestió Acadèmica de Traducció i d’Interpretació i del Suport Logístic i
Punt d’Informació de Traducció i d’Interpretació.
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V. Nomenaments i cessaments
V.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

V.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 3 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Olga Fernández Prat
coordinador del Mínor d’Estudis en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 3 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Helena Casas Tost
coordinadora de l’Institut Confuci de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Joaquin Timoteo Limonero
García sotscoordinador de l’Especialitat en Psicologia de la Salut del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a
les Ciències de la Salut, de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Joaquin Timoteo Limonero
García coordinador del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut de la Facultat de
Psicologia.
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2015, per la qual
nomena el senyor Jaume Cruz Feliu
sotscoordinador de l’Especialitat en Psicologia de l’Esport del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les
Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso
sotscoordinadora de l’Especialitat en Psicologia Clínica del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les
Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Pere Rebasa Cladera
coordinador de Pràctiques IV i V del Grau en Medicina a la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta
coordinador de Pràctiques IV i V del Grau en Medicina a la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de
Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Àngel Bosch Gil
coordinador de Pràctiques IV i V del Grau en Medicina a la Unitat Docent Valle d’Hebron de la Facultat de
Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta
coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta
coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina a la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Jaume Almirall Daly
coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina a la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Àngel Bosch Gil
coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina a la Unitat Docent Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Luís Miguel Martín López
coordinador 5è Curs del Grau en Medicina a la Unitat Docent Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Bernat Planas Pascual
coordinador 4t Curs del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta
subcoordinador del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
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Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet
Montoya coordinadora de Pràctiques IV-V del Grau en Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet
Montoya coordinadora de Pràctiques IV-V del Grau en Medicina de la Unitat Docent Germans Trias i Pujols de la
Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet
Montoya vicedegana per a la coordinació de Pràctiques Clíniques Externes de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual
subcoordinador del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.

nomena el senyor Albert Selva O’Callaghan

Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual
president de la Comissió de Màster de la Facultat de Medicina.

nomena el senyor Albert Selva O’Callaghan

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Salvador Comelles García
coordinador del Projecte per a la Millora de la Competència Lingüística dels Graus de Mestre de la Facultat de
Ciències de l’Educació.

V.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 de juliol de 2015, per la qual el senyor David Casacuberta Sevilla cessa com a
coordinador del Mínor d’Estudis en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2015, per la qual el senyor Joaquin Timoteo Limonero García cessa
com a coordinador del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut de la Facultat de
Psicologia.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual la senyora Rosa Busquets Monge cessa com a
coordinadora 5è Curs del Grau en Medicina a la Unitat Docent Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual la senyora Cristina Cervantes Estrada cessa com
a coordinadora 4t Curs del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina.
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2015, per la qual el senyor Carlos Guarner Aguilar cessa com a
vicedegà de la Unitat Docent Sant Pau de la Facultat de Medicina.

V.2. Escoles adscrites i vinculades
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 22 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Oriol Miralbell Izard director de
l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

V.3. Departaments
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Núria Reynal Querol
coordinadora de Biblioteca i Comunicació del Departament de Dret Privat.
Resolució del rector, de 10 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Natividad Ramajo Hernández
directora en funcions del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Jaume Barrera Fusté
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
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Resolució del rector, de 14 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Pere Godall Castell director del
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Lurdes Martínez Mínguez
secretària del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 21 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Mª Dolors Riba Lloret
coordinadora d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 21 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Rialp Criado coordinador
de Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Isabel Pividori Gurgo
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Lluïsa Presas Corbella
coordinadora de Doctorat del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Jordi Joan Cairó Badillo
coordinador del Doctorat de Biotecnologia Avançada del Departament d’Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Mariona Sodupe Roure
coordinadora del Doctorat en Química del Departament de Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Gonzalo Guirado López
coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Roger Bofill Arasa coordinador
de la Unitat de Química Inorgánica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
coordinador de la Unitat de Química Orgánica del Departament de Química.

V.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 10 de juliol de 2015, per la qual la senyora Natividad Ramajo Hernández cessa
com a vicedirectora de Docència i d’Ordenació Acadèmica del Departament de Comunicació Audiovisual i
Publicitat.
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2015, per la qual la senyora Laia Viladot Vallverdú cessa com a
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2015, per la qual la senyora Maria Prat Grau cessa com a directora
del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2015, per la qual el senyor Albert Casals Ibáñez cessa com a
secretari del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 21 de juliol de 2015, per la qual el senyor David Costa Misercachs cessa com a
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 21 de juliol de 2015, per la qual el senyor Diego Prior Jiménez cessa com a
coordinador de Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual el senyor Julián Alonso Chamarro cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual la senyora Montserrat Bacardí Tomàs cessa com a
coordinadora de Doctorat del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual el senyor Gonzalo Guirado López cessa com a
coordinador de Doctorat del Departament en Química.
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Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual el senyor Gregori Ujaque Pérez cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual el senyor Lluís Escriche Martínez cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Inorgánica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2015, per la qual el senyor Joan Pau Bayón Rueda cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Orgánica del Departament de Química.

V.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
[tornar a l’índex]

V.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2015, per la qual nomena la senyora Eulàlia Bonet Alsina vocal del
CER-Centre de Lingüística Teòrica.
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2015, per la qual nomena el senyor Àngel Jesús Gallego Bartolomé
secretari del CER-Centre de Lingüística Teòrica.

V.4.2. Cessaments
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2015, per la qual la senyora Carme Picallo Soler cessa com a tercer
membre de l’Equip de direcció del CER-Centre de Lingüística Teòrica.
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2015, per la qual la senyora Anna Bartra Kaufmann cessa com a
secretària del CER-Centre de Lingüística Teòrica.

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

V.5.1. Cessaments
Resolució del rector, de 12 de juliol de 2015, per la qual el senyor Joan Sorribes Gomis cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

VI. Convocatòries i resolucions de places
VI.1. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de juliol de 2015, per la
qual es convoca concurs específic per a la provisió de la plaça de gestor/a acadèmic/a (subgrup A2), amb
destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de juliol de 2015, per la
qual es convoca concurs específic de trasllat i/o promoció per a la provisió de la plaça de responsable de
programació docent (subgrup C1), amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Serveis del Campus
de Sabadell.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de juliol de 2015, per la
qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament 3 tècnics/ques gestors/res d’orientació (escala de
gestió - subgrup A2) i 1 auxiliar administratiu/iva de suport (subgrup C2) amb destinació a l’Oficina de Treball
Campus.
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VI.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 1 de juny de 2015, per la qual
es destina, amb caràcter definitiu, amb destinació a l’Oficina de Qualitat Docent, a la senyora Mónica Leiva
Marcos.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de juny de 2015, per la qual
es manté la situació de provisionalitat, per un període de 6 mesos mes al senyor Jose Antonio Checa Martínez
com a personal laboral (LG2L), en la seva destinació actual, Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juny de 2015, per la qual
s’assigna la responsabilitat de la coordinació de la Unitat de Cultura en Viu i de la Unitat de Dinamització
Comunitària al senyor Francesc Villacorta Martí.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de juliol de 2015, per la qual
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants en torn de
nit, amb efectes del dia 13 de juny de 2015 fins el dia 14 de juliol de 2015, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de juliol de 2015, per la qual
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants en torn de
nit, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015 fins el dia 31 de juliol de 2015, al senyor Ramon Queralt Canora
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de juliol de 2015, per la qual
s’adapta el nomenament, per donar reforç, com a pool, amb destinació a l’Àrea de Relacions Internacionas, de
la senyora Yolanda Maldonado Torres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de juliol 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.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de juliol de 2015, per la
qual s’adscriu, en comissió de serveis, al Departament de Física de l’Administració de Centre de Ciències i de
Biociències, a la senyora Carolina Carrasco Caro.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de juliol de 2015, per la
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions per acumulació de tasques de l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de juliol de 2015, per la
qual es nomena funcionària interina de l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestora (A2, nivell 23.1),
amb destinació al Departament d’Enginyeria Química, a la senyora Montserrat Martínez Quesada.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de juliol de 2015, per la
qual s’encarrega de promoure la utilització dels recursos de la Unitat de Cultura en Viu als àmbits docents, amb
efectes de l’1 de setembre de 2015 fins al 31 d’agost de 2016, a la senyora Assumpció Ratés García.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de juliol de 2015, per la que
s’adscriu, amb caràcter definitiu, la senyora Sara Tomás Fernández a l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2015, per la
qual s’adapta el nomenament com a cap d’unitat de la Unitat de Programació Docent a la Unitat de Projectes
d’Informació Docent de l’Oficina de Qualitat Docent, a la senyora Maria Jose Olivero Castellano.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2015, per la
qual s’adapta el nomenament del senyor Jose Maria Reyne Vergeli, adscrivint-lo a la Unitat de Programació
Docent amb efectes de l’1 de setembre.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de juliol de 2015, per la
quales resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de la plaça d’administrador/a de
centre de l’Administració d’Economia i Empresa de la UAB de la UAB i s’adjudica a la Sra. Silvia Piqueras León.
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Secretaria General
Edifici A – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 1336 – Fax: 93 581 2000
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