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

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

Acord 49/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Pla anual d'actuacions del programa universitat-societat del consell social corresponent a l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d'Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l'activitat universitària.
Atès l'article 30.1.a del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 17/2011 pres per la Comissió Societat-Universitat de 19 de desembre, pel qual s'aprova: 1)
Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del
Consell Social corresponent a l'any 2011, segons el que consta en el document CSU 4/12-2011; 2) Posar en
coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa
Universitat-Societat corresponent a l'any 2012 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost del
Consell Social de l'any 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Aprovar el pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2011, segons el que consta en el document PLE 23/12-2011.
Acord 50/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Aprovació, si escau, de l'aportació econòmica definitiva al projecte de recuperació de la memòria històrica de
Catalunya (identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil espanyola)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord núm. 51/2008 pres pel Ple de 27 de novembre, pel qual s'aprova realitzar, a compte del romanent
acumulat del Consell Social, una aportació econòmica d'import 40.000 euros en concepte de les despeses de
fungibles, d'equipament i de seqüenciació del laboratori d'identificació genètica de la Unitat de Biologia Cel'lular
i Genètica Mèdica de la UAB per al projecte de recuperació de la memòria històrica de Catalunya (identificació
genètica de desapareguts de la Guerra Civil espanyola).
Vist que en la sol·licitud de l'ajut presentada en el Ple de 27 de novembre de 2008 es fa constar la previsió de
dur a terme la totalitat del projecte en l'any 2009.
Vist que a l'any 2009 el Consell Social de la UAB transfereix a la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica
de la UAB el 60% de l'import de l'ajut, d'acord amb la política del Consell Social per al pagament dels ajuts
econòmics.
Vist que a l'any 2011 es presenta al Consell Social la justificació de les despeses en concepte de l'esmentat
60% (24.000 €), les quals s'han anat executant des de l'any 2009 fins al 2011, i es sol·licita l'avançament del
pagament del 40% restant de l'ajut (16.000 €).
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Atès l'informe de seguiment del projecte presentat pels responsables del projecte.
Vist l'acord núm. 16/2011 pres per la Comissió Societat-Universitat de19 de desembre, pel qual s'aprova elevar
al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent: Denegar l'atorgament dels 16.000 euros corresponents al
40% pendent de pagament de l'ajut concedit al projecte 'Identificació genètica de desapareguts de la Guerra
Civil Espanyola' segons acord plenari núm. 51/2008, atès l'endarreriment en l'execució del projecte i l'actual
context de forta restricció pressupostària en el que es planteja la seva continuïtat.
Vist l'article 30.1.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:
Denegar l'atorgament dels 16.000 euros corresponents al 40% pendent de pagament de l'ajut concedit al
projecte 'Identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil Espanyola' segons acord plenari núm.
51/2008, atès l'endarreriment en l'execució del projecte i l'actual context de forta restricció pressupostària en el
que es planteja la seva continuïtat.
Acord 51/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 45/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 9 de novembre de 2011, en virtut del qual
es pren l'acord següent: 1) Aprovar els Criteris Bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012 segons consta en el document PLE 22/10-2011, sens perjudici de
la suspensió de l'aplicabilitat de les normes que en puguin resultar afectades pel seu contingut en el marc de
les competències del Consell de Govern; 2) Instar a la UAB per tal que, en el marc de les mesures
pressupostàries del capítol 2 dels criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2012, i
en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan ubicades al campus, repercuteixi les
despeses induïdes generades per les esmentades entitats 'fluids i manteniment i despeses de campus-, així
com les corresponents a la utilització dels espais ocupats; 3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i
d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Vist l'acord núm. 91/2011 pres per la Comissió Econòmica de 22 de desembre, pel qual s'acorda: 1) Aprovar el
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2011, d'acord amb el que consta en el
document CE 91/12-2011; 2) Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el
seguiment d'aquests acords; 3) Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer efectiu el present acord.
Atès la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l''exercici de 2012, d'acord amb el que
consta en el document PLE 24/12-2011.
2) Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar els acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present
acord.
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Acord 52/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat j del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 91/2011 pres per la Comissió Econòmica de 22 de desembre, pel qual s'acorda: 1) Aprovar el
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2011, d'acord amb el que consta en el
document CE 91/12-2011; 2) Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el
seguiment d'aquests acords; 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'acord núm. 92/2011 pres per la Comissió Econòmica de 22 de desembre, pel qual s'acorda informar
favorablement el Ple del Consell Social l'aprovació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona per a l'exercici 2012, d'acord amb el que consta en el document CE 92/12-2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici de 2012,
d'acord amb el que consta en el document PLE 25/12-2011.
Acord 53/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Autoritzar al Centre d'Estudis Demogràfics l'ús dels espais de 116,85 m2 situats a la primera planta del mòdul A
de recerca
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició formulada pel Centre d'Estudis Demogràfics per a cedir l'ús dels següents espais de superfície
conjunta de 116,85 m2: 'MRA/123', 'MRA/124', 'MRA/125' situats a la Primera Planta del Mòdul de Recerca A,
amb el corresponent equipament, identificats al document CE 63/11-2011, per atendre les activitats de recerca
relacionades amb el programa l'Escola Doctoral Europea de Demografia pel desenvolupament de tasques
d'investigació associades a la formació impartida.
Atesa la proposta del Vicerectorat d'Economia i d'Organització en relació amb la sol·licitud del Centre d'Estudis
Demogràfics pel que fa a l'autorització d'ús dels esmentats espais.
Atès l'interès de la UAB en cedir l'ús dels espais al Centre d'Estudis Demogràfics.
Vist l'acord núm. 45/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 9 de novembre, pel qual s' acorda, entre
d'altres, 'instar a la UAB per tal que, en el marc de les mesures pressupostàries del capítol 2 dels criteris bàsics
per a l'elaboració el pressupost de la UAB per a l'any 2012, i en relació amb les entitats amb personalitat
jurídica pròpia que estan ubicades al campus, repercuteixi les despeses induïdes generades per les esmentades
entitats 'fluids i manteniment i despeses de campus-, així com les corresponents a la utilització dels espais
ocupats.
Atesa la conformitat rebuda de la Vicegerència d'Economia.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social.
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Vist l'acord núm. 79/2011 pres per la Comissió Econòmica reunida el 29 de novembre, pel qual s'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Autoritzar al Centre
d'Estudis Demogràfics l'ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície conjunta de 116.85 m2, identificats
com a 'MRA/123', 'MRA/124' i 'MRA/125', situats a la primera planta del mòdul de recerca A, amb el
corresponent equipament, identificats en el document CE 63/11-2011 i segons el que disposa la legislació
vigent en matèria de patrimoni, d'acord amb les condicions següents; a)Objecte: 'MRA/123', 'MRA/124' i
'MRA/125' situats a la primera planta del mòdul de recerca A; b) Destinació: 36.807,75 € (tributs apart); c) El
cànon inclou l'ús dels espais i de les despeses corrents associades a l'espai (llum, neteja, accés a la xarxa
Internet i manteniment) i no inclou el consum de telèfon; d) Durada: 21 mesos; e) Destinació: atendre les
necessitats de recerca relacionades amb el programa de l'Escola Doctoral Europea de Demografia per al
desenvolupament de tasques d'investigació associades a la formació impartida; 2) Autoritzar la rectora, o la
persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que
siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord; 3)
Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització que faci el seguiment del compliment d'aquest
acord; 4) Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Autoritzar al Centre d'Estudis Demogràfics l'ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície conjunta de
116.85 m2, identificats com a 'MRA/123', 'MRA/124' i 'MRA/125', situats a la primera planta del mòdul de
recerca A, amb el corresponent equipament, identificats en el document PLE 26/12-2011 i segons el que
disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d'acord amb les condicions següents :
a) Objecte: 'MRA/123', 'MRA/124' i 'MRA/125' situats a la primera planta del mòdul de recerca A.
b) Destinació: 36.807,75 € (tributs apart).
El cànon inclou l'ús dels espais i de les despeses corrents associades a l'espai (llum, neteja, accés a la xarxa
Internet i manteniment) i no inclou el consum de telèfon.
c) Durada: 21 mesos.
d) Destinació: atendre les necessitats de recerca relacionades amb el programa de l'Escola Doctoral Europea de
Demografia per al desenvolupament de tasques d'investigació associades a la formació impartida.
2) Autoritzar la rectora, o la persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització que faci el seguiment del compliment d'aquest
acord.
4) Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Acord 54/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Actualització de la composició del CBATEG
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social.
Vist l'acord núm.33/2007 pres pel Ple del Consell Social de 29 de novembre de 2007, en relació a la participació
de la UAB en el Consorci Centre de Biologia Animal i Teràpia Gèncica- Platafforma Fenotipal Metabòlica
(CBATEG-Mouse Clínic) integrat pel Ministeri d'Educació i Ciència, la Generalitat de Catalunya i la pròpia UAB.
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Atès que s'ha produït un canvi en les entitats interessades en formar part del Consorci, procedeix informar-ne
al Consell de Govern i al Consell Social i adaptar la documentació que formalitzi aquest Consorci a la nova
realitat, tal com insta el Ministeri per tal que es pugui mantenir el CBATEG com a receptor de l'adjudicació d'uns
ajuts. Concretament, a partir d'ara, es pretén mantenir la voluntat inicial però cal que s'incorpori l'Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en comptes de la prèvia participació ministerial i
de la Generalitat de Catalunya a la que feien referència l'acord 33/2007 del Ple del Consell Social de 29 de
novembre de 2007.
Atès que ja, amb aquest motiu, el CSIC, en data 29 de desembre de 2010, ja va manifestar el seu interès
mitjançant la signatura del corresponent conveni, i que procedeix, per tant, l'adaptació de la figura consorcial i
de la documentació que la constitueix a la nova realitat.
Atès que el canvi d'entitats consorciades va motivar l'adequació del Conveni de col'laboració i dels estatuts del
Consorci a la nova realitat.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre de 2011 en relació a donar-se per
assabentats de l'actualització de la composició del CBATEG.
Vist l'acord núm. 88/2011 pres per la Comissió Econòmica de 22 de desembre, pel qual s'acorda informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Assabentar-se dels canvis
prèviament esmentats i, en conseqüència, adaptar la constitució del consorci que va ser aprovat mitjançant
acord núm. 33/2007 en el Ple del Consell Social de 29 de novembre, a la nova participació de l'Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, d'acord amb el conveni de 29 de desembre de 2010.; 2)
Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, amb les més àmplies facultats, pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord; 3) Encarregar al Vicerector de Projectes Estratègics i Planificació que faci el
seguiment de l'acompliment d'aquest acord; 4) Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i
d'Organització, al CBATEG, al CSIC i al Ministeri de Ciència i Innovació.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Assabentar-se dels canvis prèviament esmentats i, en conseqüència, adaptar la constitució del consorci que
va ser aprovat mitjançant acord núm. 33/2007 en el Ple del Consell Social de 29 de novembre, a la nova
participació de l'Agencia Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, d'acord amb el conveni de 29 de
desembre de 2010.
2) Autoritzar la rectora o la persona que aquesta delegui perquè, amb les més àmplies facultats, pugui signar
els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerector de Projectes Estratègics i Planificació que faci el seguiment de l'acompliment
d'aquest acord.
4)Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització, al CBATEG, al CSIC i al Ministeri de
Ciència i Innovació.
Acord 55/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Planificació Econòmica Pluriennal 2011-2014 de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64 apartat b i l i 212 dels Estatuts de la UAB.
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Vist l'article 28.2 apartat b del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès la carta de data 23 de juny de 2011 per la qual el director general d'Universitats sol·licita a les universitats
l'elaboració d'una planificació econòmica plurianual (PEP) per al període 2011-2014 que serveixi de marc per al
seguiment que la Generalitat de Catalunya ha de fer de l'evolució econòmica de les universitats públiques.
Atès els principals elements de l'escenari de finançament de les universitats públiques 2011-2014 que
s'annexen a la carta de data 23 de juny de 2011.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre de 2011, en relació a donar-se per
assabentats de la planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014.
Vist l'acord núm. 93/2011 pres per la Comissió Econòmica de 22 de desembre, pel qual la Comissió Econòmica
acorda: 1) Donar-se per assabentada de la planificació econòmica pluriennal de la UAB per al període 20112014; 2) Presentar al Ple del Consell Social la planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Ple del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentat de la planificació econòmica pluriennal de la UAB per al període 2011-2014.
Acord 56/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Creació de nous títols de màsters universitaris per al curs 2012-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l'Oficina de
Programació i Qualitat, i la revisió
per part dels òrgans competents de la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 del Text refós la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada pel Consell de Govern en data 13 de
juliol de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 37/2011 pres per la Comissió Acadèmica reunida el 29 de novembre de 2011, pel qual, una
vegada analitzades les memòries justificatives corresponents, s'acorda informar favorablement al Ple del
Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris
següents: Màster universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura; Màster universitari en Política Social, Treball i
Gènere; i Màster universitari en Electroquímica, Ciència i Tecnologia; 2) Encarregar a la vicerectora de Política
Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord; 3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l'acord núm. 40/2011 pres per la Comissió Acadèmica de 20 de desembre, pel qual, una vegada
analitzades les memòries justificatives corresponents, s'acorda informar favorablement al Ple del Consell Social
sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents: Ciència
Política / Political Science; Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat; Cronocitat i Dependència;
Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat /Erasmus Mundus in Enviromental Studies Cities and Sustainability; Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformatics for
Genomics and Drug Design; Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró; Química per a materials
avançats i biociencies. /Chemistry for Advanced Materials and Biosciences.; Advocacia; Procura; Recerca en
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Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and Applied Economics; Intel'ligència
Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambient Intelligence; Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament /
Logistics and Supply Chain Management; Reptes Actuals de la Filosofia; Planificació i Polítiques per a les
Ciutats, l'Ambient i el Paisatge; Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes; Farmacovigilància i
Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology; Recerca i Intervenció Psicosocial;
Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport; i Unió Europea-Xina: Cultura i
Economia; 2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord; 3)
Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist que la vicerectora de Política Acadèmica ha informat sobre els trets més rellevants dels nous màsters
universitaris que es proposen crear i sobre els criteris de política acadèmica dels màsters universitaris de la
UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:
a) Mitjans, Comunicació i Cultura
b) Política Social, Treball i Gènere
c) Electroquímica, Ciència i Tecnologia
d) Ciència Política / Political Science
e) Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat
f) Cronocitat i Dependència
g) Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat /Erasmus Mundus in Enviromental Studies Cities and Sustainability
h) Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformatics for Genomics and Drug Design
i) Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró
j) Química per a materials avançats i biociencies. /Chemistry for Advanced Materials and Biosciences.
k) Advocacia
l) Procura
m) Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and Applied Economics
n) Intel'ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambient Intelligence
o) Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
p) Reptes Actuals de la Filosofia
q) Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge
r) Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
s) Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia/Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
t) Recerca i Intervenció Psicosocial
u) Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport
v) Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 57/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis així com de
modificació de denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i la revisió per part dels òrgans
competents de 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.
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Vist els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 36/2011 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 29 de novembre de
2011, pel qual, una vegada analitzades les memòries justificatives corresponents, s'acorda informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la creació de nous títols
de màsters i diplomes de postgrau propis següents: Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional; Màster
en Cardiologia de les Cardiopaties Congènites; Màster en Cures intensives infermeres neonatals i pediàtriques;
Màster en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor; European Master on Transfusion Medicine and
Advanced Cell Therapies; Diploma de postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics; Diplomàcia;
Diploma de Postgrau en Disseny d'Il'luminació; Diploma de postgrau en Direcció de Centres per a la innovació
educativa; Programa Resident de Veterinària en Diagnòstic per la Imatge; 2) Encarregar a la delegada de la
rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquest acord; 3) Comunicar aquest acord al
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 de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents:
a) Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional.
b) Màster en Cardiologia de les Cardiopaties Congènites.
c) Màster en Cures intensives infermeres neonatals i pediàtriques.
d) Màster en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
e) European Master on Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies.
f) Diploma de postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics.
g) Diplomàcia.
h) Diploma de Postgrau en Disseny d'Il'luminació.
i) Diploma de postgrau en Direcció de Centres per a la innovació educativa.
j) Programa Resident de Veterinària en Diagnòstic per la Imatge.
2) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 58/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Supressió d'estudis de doctorat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de supressió de títols de doctorat, en Arqueologia Clàssica, que va ser aprovat pels òrgans
competents, i del que no s'ha arribat mai a presentar la documentació adient per a la sol·licitud de la verificació
del títol.
Atesa la necessitat de finalitzar el procediment de creació de l'estudi de doctorat en Arqueologia Clàssica el qual
pel motiu abans esmentat no es va arribar a implementar.
Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la UAB.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la supressió
de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 34/2011 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, pel qual s'acorda informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent proposta d'acord: 1) Aprovar la supressió dels estudis
de doctorat en Arqueologia Clàssica; 2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el
seguiment d'aquest acord; 3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, 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 supressió dels estudis de doctorat en Arqueologia Clàssica.
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 59/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Canvi de denominació de màster universitari
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de denominació de Màster Universitari
en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada (Information engineering and advanced computing), per
Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat (High Performance
Computing and Information Theory and Security), presentada pel centre corresponent.
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màster universitari que es presenta per tal d'adequar-la a
les necessitats actuals.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 35/2011 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la
modificació de la denominació de Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada
(Information engineering and advanced computing), per Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions,
Teoria de la Informació i Seguretat (High Performance Computing, Information Theory and Security); 2)
Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord primer; 3) Comunicar
aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la modificació de la denominació de Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i Computació
Avançada (Information engineering and advanced computing), per Màster Universitari en Còmput d'Altes
Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat /High Performance Computing, Information Theory and
Security.
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 60/2011, de 22 de desembre, del Consell Social
Nomenament de càrrecs
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 94.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'acord publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sobre el nomenament del senyor Xavier
Becerra Castells com a membre del Consell Social de la UAB en representació de les organitzacions sindicals i el
cessament del senyor Vicent Tirado Bausa, representant de les organitzacions sindicals en el Consell Social fins
aleshores.
Atès que el senyor Vicent Tirado Bausa, fins a la data de la publicació dels seu cessament, havia estat membre
de la Comissió Societat-Universitat i de la Comissió Acadèmica del Consell Social i representant del Consell en
el patronat de la Fundació Privada Gespa i la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Nomenar el senyor Xavier Becerra Castells membre de la Comissió Societat-Universitat i de la Comissió
Acadèmica del Consell Social.
2) Nomenar el senyor Xavier Becerra Castells representant del Consell Social en el patronat de la Fundació
Privada Gespa i la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral.

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

Acord 40/2011, de 20 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de nous títols de màsters universitaris per al curs 2012-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l'Oficina de
Programació i Qualitat, i la revisió, per part dels òrgans competents, de la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 del Text refós la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada pel Consell de Govern en data 13 de
juliol de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de15 de desembre de 2011 s'acorda: 1) Aprovar la creació de títols
de màsters universitaris següents: Ciència Política / Political Science; Continguts en Comunicació Audiovisual i
Publicitat; Cronocitat i Dependència; Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat /Erasmus
Mundus in Enviromental Studies - Cities and Sustainability; Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de
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Fàrmacs / Bioinformatics for Genomics and Drug Design; Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró;
Química per a materials avançats i biociencies/Chemistry for Advanced Materials and Biosciences; Advocacia;
Procura; Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and Applied Economics;
Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambient Intelligence; Logística i Gestió de la Cadena de
Subministrament / Logistics and Supply Chain Management; Reptes Actuals de la Filosofia; Planificació i
Polítiques per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge; Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes;
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia/Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology; Recerca i Intervenció
Psicosocial; Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport; i Unió Europea-Xina:
Cultura i Economia; 2) Elevar l’aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal
que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l’execució i el
seguiment de l’acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, 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) Aprovar la creació de títols de màster universitaris següents:
a) Ciència Política / Political Science.
b) Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat.
c) Cronicitat i Dependència.
d) Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in Enviromental Studies Cities and Sustainability.
e) Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformatics for Genomics and Drug Design.
f) Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró.
g) Química per a Materials Avançats i Biociències. Una Visió Industrial i Investigadora / Chemistry for Advanced
Materials and Biosciences. An Industrial and Research Approach.
h) Advocacia.
i) Procura.
j) Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and Applied Economics.
k) Intel'ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambient Intelligence.
l) Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management.
m) Reptes Actuals de la Filosofia.
n) Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge.
o) Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes.
p) Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology.
q) Recerca i Intervenció Psicosocial.
r) Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport.
s) Unió Europea - Xina: Cultura i Economia.
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 41/2011, de 20 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe a la rectora sobre les sol·licituds de permanència a la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la normativa de permanència dels estudiants a la UAB aprovada en el Ple del Consell Social de 22 de
maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atesa la normativa de Permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de
2004.
Atès l'article 30.3.b) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes les sol·licituds de permanència presentades pels estudiants.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Emetre un informe desfavorable sobre la concessió de les sol·licituds de continuïtat dels estudis per al curs
acadèmic 2011-2012 presentades pels alumnes que consten en el document CA 12/12-2011, als quals els és
d'aplicació la Normativa de permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.
2) Emetre un informe favorable sobre la concessió de les sol·licituds de continuïtat dels estudis per al curs
acadèmic 2011-2012 presentades pels alumnes que consten en el document CA 12/12-2011, als quals els és
d'aplicació la Normativa de permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.

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

Acord 86/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes dels serveis científico-tècnics per a l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per l'adjunta al vicerector d'Investigació i Projectes Estratègics per a Estructures
Transversals de Recerca, en relació a l'aprovació, si escau, de les tarifes dels Servei de Cultius Cel'lulars,
Producció d'Anticossos i Citometria i el Servei d'Estabulari.
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.
Atès l'acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent,
S'ACORDA:
1. Aprovar les tarifes per a l'any 2012 dels serveis cientificotècnics següents:
a) Servei de Cultius Cel'lulars, Producció d'Anticossos i Citometria, d'acord amb el que consta en el document
CE 65/12-2011.
b) Servei d'Estabulari, d'acord amb el que consta en el document CE 66/12-2011.
2. Donar-se per assabentats de les tarifes per a l'any 2012 dels serveis cientificotècnics següents, d'acord amb
el que consta en l'Acord núm. 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica de 19 de juny:
a) Laboratori d'Ambient Controlat (Sala Blanca).
b) Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT).
c) Servei d'Anàlisi Química.
d) Servei d'Estadística.
e) Servei de Difracció de Raigs X.
f) Servei de Microscòpia.
g) Servei de Ressonància Magnètica Nuclear.
h) Servei de Granges i Camps Experimentals.
i) Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR).
j) Unitat de Garantia de la Qualitat (UGQ).
3. Comunicar aquest acord a l'adjunta als vicerectors d'Investigació i Projectes Estratègics per a Estructures
Transversals de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 87/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes dels laboratoris de prestació de serveis per a l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per l'adjunta al vicerector d'Investigació i Projectes Estratègics per a Estructures
Transversals de Recerca, en relació a l'aprovació, si escau, de les tarifes dels laboratoris de prestació de
serveis.
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.
Atès l'acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les tarifes per a l'any 2012 dels laboratoris de prestació de serveis següents:
a) Gabinet Geològic d'Anàlisi Territorial i Ambiental, d'acord amb el que consta en el document CE 67/122011.
b) Laboratori d'Anàlisi i Fotodocumentació, d'Electroforesis, Autoradiografies i Luminescència, d'acord amb el
que consta en el document CE 68/12-2011.
c) Laboratori d'Anàlisis Palinològiques (LAP), d'acord amb el que consta en el document CE 69/12-2011.
d) Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses, d'acord amb el que consta en el document CE
70/12-2011.
e) Servei d'Anàlisis Arqueològiques, d'acord amb el que consta en el document CE 71/12-2011.
f) Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge, d'acord amb el que consta en el document CE 72/12-2011.
g) Servei d'Higiene, d'Inspecció i de Control dels Aliments, d'acord amb el que consta en el document CE
73/12-2011.
h) Servei d'Investigacions Neurobiològiques, d'acord amb el que consta en el document CE 74/12-2011.
i) Servei de Consultoria Matemàtica, d'acord amb el que consta en el document CE 75/12-2011.
j) Servei de Reproducció Equina, d'acord amb el que consta en el document CE 76/12-2011.
k) Servei d'Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica (SAFCRO), d'acord amb el que consta en el document CE
77/12-2011.
l) Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SIPEP), d'acord amb el que consta en el document CE 78/122011.
m) Serveis Integrats d'Animals de Laboratori (SIAL), d'acord amb el que
consta en el document CE
79/12-2011.
n) Service of Inorganic Geochemistry for Paleo-climate and Oceanography (SIGPO), d'acord amb el que
consta en el document CE
80/12-2011.
o) Servei Multimèdia Jurídic, d'acord amb el que consta en el document CE 81/12-2011.
p) Servei d'Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques (SAIAM), d'acord amb el que consta en el document CE
82/12-2011.
q) Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d'acord amb el que consta en el document CE 83/12-2011.
r) Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària, d'acord amb el que
consta en el document CE 84/122011.
s) Servei de Proteòmica i Bioinformàtica (SEPBIO), d'acord amb el que consta en el document CE 85/122011.
t) Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), d'acord amb el que
consta en el document CE 86/122011.
u) Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d'acord amb el que
consta en el document CE 87/12-2011.
v) Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables, d'acord amb el que consta en el document CE 88/12-2011.
w)Planta Pilot de Fermentació, d'acord amb el que consta en el document CE 88 bis/12-2011.
x) Laboratori de Simulació de Dinàmiques Sociohistòriques (Sociologia), d'acord amb el que consta en el
document CE 89/12-2011.
y) Laboratori de Dosimetria Biològica, d'acord amb el que consta en el document CE 89 bis/12-2011.
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2) Donar-se per assabentats de les tarifes per a l'any 2012 dels laboratoris de prestació de serveis següents,
d'acord amb el que consta en l'Acord núm. 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica de 19 de juny:
a) Servei d'Anàlisi de Fàrmacs.
b) Servei d'Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi.
c) Servei d'Hematologia Clínica Veterinària.
d) Servei de Bioquímica Clínica Veterinària.
e) Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos.
f) Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya.
g) Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual.
h) Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia (VET).
3)Comunicar aquest acord a l'adjunta als vicerectors d'Investigació i Projectes Estratègics per a Estructures
Transversals de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 88/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Actualització de la composició del CBATEG
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l'acord núm.33/2007 pres pel Ple del Consell Social de 29 de novembre de 2007, en relació a la participació
de la UAB en el Consorci Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica- Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEGMouse Clínic) integrat pel Ministeri d'Educació i Ciència, la Generalitat de Catalunya i la pròpia UAB.
Atès que s'ha produït un canvi en les entitats interessades en formar part del Consorci, procedeix informar-ne
al Consell de Govern i al Consell Social i adaptar la documentació que formalitzi aquest Consorci a la nova
realitat, tal com insta el Ministeri, per tal que es pugui mantenir el CBATEG com a receptor de l'adjudicació
d'uns ajuts. Concretament, a partir d'ara, es pretén mantenir la voluntat inicial però cal que s'incorpori
l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en comptes de la prèvia participació
ministerial i de la Generalitat de Catalunya a la que feien referència l'acord 33/2007 del Ple del Consell Social
de 29 de novembre de 2007.
Atès que ja, amb aquest motiu, el CSIC, en data 29 de desembre de 2010, va manifestar el seu interès
mitjançant la signatura del corresponent conveni, i que procedeix, per tant, l'adaptació de la figura consorcial i
de la documentació que la constitueix a la nova realitat.
Atès que el canvi d'entitats consorciades va motivar l'adequació del Conveni de col'laboració i dels estatuts del
Consorci a la nova realitat.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre, pel qual s'acorda: 1) Assabentar-se
dels canvis prèviament esmentats i, en conseqüència, adaptar la constitució del consorci que va ser aprovat
mitjançant acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2007 a la nova participació de l'Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigacions Científiques (CSIC) en data 29 de novembre de 2010; 2) Autoritzar la
rectora o persona en qui delegui perquè, amb les més àmplies facultats, pugui signar els documents públics o
privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest
acord; 3) Encarregar al Vicerector de Projectes Estratègics i Planificació que faci el seguiment de l'acompliment
d'aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 5)
Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització al CBATEG, al CSIC i al Ministeri de
Ciència i Innovació.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
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Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Assabentar-se dels canvis prèviament esmentats i, en conseqüència, adaptar la constitució del consorci que
va ser aprovat mitjançant l'Acord núm. 33/2007 en el Ple del Consell Social de 29 de novembre, a la nova
participació de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, d'acord amb el conveni de 29 de
desembre de 2010.
2) Autoritzar la rectora o la persona que aquesta delegui perquè, amb les més àmplies facultats, pugui signar
els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per a donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació que faci el seguiment del compliment d'aquest
acord.
4) Comunicar aquest acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització, al CBATEG, al CSIC i al Ministeri de
Ciència i Innovació.
Acord 89/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del servei CED de la Facultat de Medicina per a l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la vicegerenta de l'Àmbit d'Economia, en relació a l'aprovació, si escau, de les
tarifes del Servei Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina corresponents a l'exercici 2012.
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 les tarifes dels serveis del Centre de Recursos Docents per a l'any 2012, d'acord amb el que consta
en el document CE 90/12-2011.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerenta de l'Àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 90/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Planificació d'auditories internes per l'any per a l'exercici 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l'establiment d'un pla
anual d'auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d'actuar en aquest
sentit.
Vista la proposta de planificació d'auditories internes per l'any 2012 que presenta la Gerència de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents per a l'any 2012:
a) Auditoria informàtica.
b) Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
c) Auditoria de les despeses de l'Escola de Postgrau.
d) Auditoria de compliment de la programació del Pla docent i de la seva execució.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 16 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 91

Desembre / 2011

e) Auditoria de contractació de capítol VI.
Acord 91/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 45/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 9 de novembre de 2011, en virtut del qual es
pren l'acord següent: 1) Aprovar els Criteris Bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma
de Barcelona per a l'exercici 2012 segons consta en el document PLE 22/10-2011, sens perjudici de la
suspensió de l'aplicabilitat de les normes que en puguin resultar afectades pel seu contingut en el marc de les
competències del Consell de Govern; 2) Instar a la UAB per tal que, en el marc de les mesures pressupostàries
del capítol 2 dels criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2012, i en relació amb les
entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan ubicades al campus, repercuteixi les despeses induïdes
generades per les esmentades entitats 'fluids i manteniment i despeses de campus-, així com les corresponents
a la utilització dels espais ocupats; 3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i
el seguiment d'aquest acord.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre de 2011, pel qual s'acorda: 1)
Aprovar el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2012, que s'annexa; 2) Elevar aquesta proposta al
Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i
d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4) Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Atès 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 el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici de 2012, d'acord amb el que
consta en el document CE 91/12-2011.
2) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al gerent de la UAB, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Acord 92/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Atès l'article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
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Atès l'article 28.2.j i l'article 33 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 17/2011 pres per la Comissió Societat-Universitat realitzada el 19 de desembre, pel qual
s'aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa UniversitatSocietat del Consell Social corresponent a l'any 2011, segons el que consta en el document CSU 4/12-2011; 2)
Posar en coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del
Programa Universitat-Societat corresponent a l'any 2012 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost
del Consell Social de l'any 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'aprovar el pressupost del Consell Social de
la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici de 2012, d'acord amb el que consta en el document
92/12-2011.
Acord 93/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Panificació Econòmica Pluriennal 2011-2014 DE LA UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64 apartat b i l i 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat d del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès la carta de data 23 de juny de 2011 per la qual el director general d'Universitats sol·licita a les universitats
l'elaboració d'una planificació econòmica plurianual (PEP) per al període 2011-2014 que serveixi de marc per al
seguiment que la Generalitat de Catalunya ha de fer de l'evolució econòmica de les universitats públiques.
Atès els principals elements de l'escenari de finançament de les universitats públiques 2011-2014 que
s'annexen a la carta de data 23 de juny de 2011.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre, pel qual s'acorda: 1) Donar-se per
assabentats de la planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014 que s'annexa; 2) Assabentar d'aquesta
Proposta de planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014 al Consell Social; 3) Encarregar al vicerector de
Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4) Comunicar els presents acords
al vicerector de Política Econòmica i d'Organització i a la vicegerenta d'Economia.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Econòmica del Consell Social
ACORDA:
1) Donar-se per assabentada de la planificació econòmica pluriennal de la UAB per al 2011-2014.
2) Elevar al Ple del Consell Social la informació sobre la planificació econòmica pluriennal de la UAB per a 20112014.
Acord 94/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Taxes de serveis de suport a l'aprenentatge
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 10/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 17 març, pel qual
s'aprova el preu del serveis de suport a l'aprenentatge per al curs acadèmic 2011-2012 per un import de 70
euros.
Vist que l'esmentat acord núm. 10/2011 implica un augment de 30 euros en el preu del serveis de suport a
l'aprenentatge respecte el preu per al curs 2010-2011.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya preveu mantenir un increment de les taxes del preu del
crèdit a un equivalent de l'IPC+4% fins l'any 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Instar la UAB a tenir com a prioritat la reducció de les taxes de serveis de suport a l'aprenentatge per als
exercicis de 2013 i de 2014 com a mètode per a compensar l'increment previst del preu general de les
titulacions i amb l'objectiu d'assolir que l'import d'aquestes taxes es correspongui amb el del curs 2010-2011,
sempre que el context pressupostari ho permeti.
Acord 95/2011, de 22 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Convenis tramitats per la Universitat Autònoma de Barcelona durant l'exercici 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que estableix que
correspon al Consell Social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la
formalització dels contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat.
Vist l'article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que la rectora informi anualment al Consell de
Govern i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats.
Vist l'article 28.3. j del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre, pel qual s'acorda: 1) Donar-se per
assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2011 fins a aquesta data que consten en els annexos; 2)
Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Econòmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de la relació dels convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat des de
l'1 de gener fins el 15 de desembre de 2011.

I.2.3. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]

Acord 17/2011, de 19 de desembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Informar al Ple del Consell Social per a l'aprovació, si escau, de l'aportació econòmica definitiva al projecte de
recuperació de la memòria històrica de Catalunya (identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil
espanyola)
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord núm. 51/2008 pres pel Ple de 27 de novembre, pel qual s'aprova realitzar, a compte del romanent
acumulat del Consell Social, una aportació econòmica d'import 40.000 euros en concepte de les despeses de
fungibles, d'equipament i de seqüenciació del laboratori d'identificació genètica de la Unitat de Biologia Cel'lular
i Genètica Mèdica de la UAB per al projecte de recuperació de la memòria històrica de Catalunya (identificació
genètica de desapareguts de la Guerra Civil espanyola).
Vist que en la sol·licitud de l'ajut presentada en el Ple de 27 de novembre de 2011 es fa constar la previsió de
dur a terme el projecte en l'any 2009.
Vist que a l'any 2009 el Consell Social de la UAB transfereix a la Unitat de Biologia Cel'lular i Genètica Mèdica
de la UAB el 60% de l'import de l'ajut, d'acord amb la política del Consell Social per al pagament dels ajuts
econòmics.
Vist que a l'any 2011 es presenta al Consell Social la justificació de les despeses en concepte de l'esmentat
60% (24.000 €), les quals s'han anat executant des de l'any 2009 fins al 2011, i es sol·licita l'avançament del
pagament del 40% restant de l'ajut (16.000 €).
Atès l'informe de seguiment del projecte presentat pels responsables del projecte.
Vist l'article 30.1.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:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent:
Denegar l’atorgament dels 16.000 euros corresponents al 40% pendent de pagament de l’ajut concedit al
projecte “Identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil Espanyola” segons acord plenari núm.
51/2008, atès l’endarreriment en l’execució del projecte i l’actual context de forta restricció pressupostària en el
que es planteja la seva continuïtat.
Acord 18/2011, de 19 de desembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d'Universitats, que estableix que el consell social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l'activitat universitària.
Atès l'article 30.1.a) 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) Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del
Consell Social corresponent a l'any 2011, segons el que consta en el document CSU 4/12-2011.
2) Assabentar la Comissió Econòmica del Consell Social de la proposta del pla anual d'actuacions del Programa
Universitat-Societat corresponent a l'any 2012 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost del
Consell Social de l'any 2012.
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I.3. Claustre
[tornar a l’índex]

Acord 01/2011, de 20 de desembre, del Claustre
El Claustre de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Aprovar la modificació del Reglament del síndic de greuges, que tot seguit es transcriu:
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Acord 02/2011, de 20 de desembre, del Claustre
El Claustre de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de la Comissió de seguiment de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
SEGON.- Aprovar la creació de la Comissió de Governança de la UAB.
Que tot seguit es transcriu:
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Acord 03/2011, de 20 de desembre, del Claustre
Dins el marc de les competències del Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions
institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el
Claustre de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
1- El Claustre demana la suspensió de les retribucions variables per objectius corresponent als/les vicegerents, i
caps d’àrea o servei de la UAB que les percebis, per ser complements opaques, arbitràries, i injustes i
contradictòries amb les mesures adoptades per reduir la despesa de Capítol I.
2. El Claustre insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acords o normes pertinents, a
fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la taxa de serveis
específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació (PIF), tenint en compte a aquest
respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova
l’Estatut de l’Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha
quedat palesa amb l’adopció de l’Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel
qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal
investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”.
3. El Claustre davant de les mesures de retallades pressupostàries dels serveis públics imposades des de la
Generalitat i executades en l’àmbit universitari, pels Equips de Govern de les universitats públiques catalanes,
el Claustre:
Manifesta que rebutja totalment aquestes retallades i es manifesta a favor d’impulsar les mesures necessàries
per frenar un atac intolerable a un dret social bàsic com és el dret a l’ensenyament públic de qualitat, i que es
demani a la Generalitat proporcionalitat i coherència en la seva actuació envers les polítiques d’increment de
preus.
A tal efecte, insta a l’Equip de Govern i al Consell Social a actuar de la mateixa manera.
4. El Claustre demana a la Comissió d’Economia, al Consell de Govern i al Consell Social que la taxa de suport a
l’aprenentatge no es cobri a estudiants que gaudeixin de la beca general o d’exempcions de matrícula, en bases
a una especial situació de necessitat.
5. El Claustre demana a la Comissió d’Afers d’Estudiants, la Comissió d’Economia i el Consell de Govern que les
beques de col·laboració no mantinguin la retallada del 15% sobre la quantitat del curs passat, reduint aquest
percentatge, en tot cas, al 5%. D’aquesta manera la retallada s’igualaria a la que ha patit el personal
funcionari.
6. El Claustre insta a la rectora, Sra. Ana Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i
normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la
UAB en el si del Consell de Govern i les seves comissions delegades i del Consell Social i les seves comissions.
En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un programa de doctorat de la UAB ha d’estar representada
davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal investigador en formació”, en substitució de la
categoria d’”Estudiant de doctorat”. Tot garantint que els representants del personal investigador en formació
constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions
d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la
presència d’un representant del personal investigador en formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les
Comissions Econòmica i Acadèmica.
7. El Claustre demana l’inici d’un procés per a la creació d’una carta de drets i deures dels estudiants
vehiculada a través del Consell d’Estudiants de la UAB.
8. El Claustre demana l’elaboració d’un compendi de bones pràctiques docents. Entenem que d’aquesta manera
els propis docents podran veure més valorada comparativament la seva docència i els estudiants tindran també
més clars el desenvolupament de les classes.
9. El Claustre demana una millora dels serveis de transport de la universitat que connecten amb l’estació de
RENFE durant les hores puntes.
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I.4. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 106/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Vistos els Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2012 aprovats al Consell de
Govern i al Consell Social en dates 19 de d’octubre de 2011 i 9 de novembre de 2011, respectivament.
Atès que l'article 65.1 dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i
pel Consell Social.
Atès que a la sessió del Consell de Govern del dia 19 d’octubre de 2011 es van donar per assabentats del
document “Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2012”, i concretament, atesa
la fonamentació que hi conté, donar per bona i assumir la conclusió a la que arriba en el sentit de que la UAB
per tal d'assolir l'equilibri pressupostari en relació al pressupost 2012 requereix establir un conjunt de mesures
la quantitat final de les quals ha de sumar, com a mínim, 20 M€, i aprovar les mesures pressupostàries a
adoptar per al 2012 que integra el document “Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a
l'any 2012”, a més de la suspensió de l'aplicabilitat de les normes que en puguin resultar afectades pel seu
contingut.
Vist que el Consell Social en la seva sessió del dia 9 de novembre de 2011 va acordar aprovar els criteris bàsics
per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2012 segons consta
en el document PLE 22/10-2011, sens perjudici de la suspensió de l’aplicabilitat de les normes que en puguin
resultar afectades pel seu contingut en el marc de les competències del Consell de Govern i instar a la UAB per
tal que, en el marc de les mesures pressupostàries del capítol 2 dels criteris bàsics per a l’elaboració del
pressupost de la UAB per a l’any 2012, i en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan
ubicades al campus, repercuteixi les despeses induïdes generades per les esmentades entitats –fluids i
manteniment i despeses de campus-, així com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
Vist que a la reunió de la Comissió d'Economia i d’Organització del dia 14 de desembre de 2011 es va informar
favorablement la proposta de Pressupost de la UAB per a l'any 2012, i que posteriorment s’ha elevat al Consell
de Govern per a la seva aprovació.
Atès que aquesta Comissió d’Economia i d’Organització en aquella sessió va acordar introduir en el Pressupost
una disposició addicional tercera, així com incloure entre els seus acords la suspensió de l'aplicabilitat de les
normes de la UAB que puguin resultar afectades pel seu contingut.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Política Econòmica i
d'Organització, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l'any 2012 i suspendre l'aplicabilitat de les normes
de la UAB que puguin resultar afectades pel seu contingut, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
CINQUÈ.- Constituir la Comissió Mixta a que fa referència la disposició addicional tercera del present Pressupost
amb les funcions que allí es determinen i amb la copresidència del vicerector de Política Econòmica i
d’Organització i del vicerector de Personal Acadèmic, i encarregar a la rectora el nomenament dels seus
membres.
SISÈ.- Encarregar a aquesta Comissió Mixta que elevi a aquest Consell de Govern els resultats de les tasques
que li han estat encomanades.

Acord 107/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Vist l’informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) corresponent a l’exercici 2010 tramès
per la mateixa Fundació.
Atès que, de conformitat amb l’article 44 dels Estatuts de la UAB, la UAB encomana a la FUAB la coordinació
d’entitats instrumentals creades i participades per la Universitat que estan sota la direcció i control de la
Universitat i que reten comptes davant d’ella.
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació de la FUAB de retre comptes davant la UAB, es presenta al
Consell de Govern i a la Comissió d’Economia i d’Organització 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.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització es va donar per assabentada de l’informe de la FUAB
corresponent a l’exercici 2010.
Atès que aquest punt de l’ordre del dia va ser inclòs en la sessió del Consell de Govern de data 23 de novembre
de 2011, però va haver de ser ajornat per manca de temps per a la seva exposició.
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 Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’exercici 2010.
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Acord 108/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
En aquesta sessió del Consell de Govern la vicerectora de Relacions Institucionals va informar sobre les
activitats l’Observatori per a la Igualtat de la UAB.
A la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe sobre l’Observatori per a la Igualtat de la UAB.

Acord 109/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
En la sessió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau que va tenir lloc el
14 de desembre de 2011 es van analitzar i van ser adoptats els criteris de programació de Màsters Universitaris
per al curs 2012-2013. Tal com ja va anunciar la vicerectora de Política Acadèmica, en aquesta sessió del
Consell de Govern es va informar dels criteris de programació esmentats.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentat dels criteris de programació de Màsters Universitaris per al curs 2012-2013 aprovats a
la sessió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 14 de
desembre de 2011 i pels criteris que ha estat adoptats en funció de l’acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya sobre criteris específics per a la incorporació i/o continuïtat d’un estudi de màster
universitari a la programació universitària de Catalunya, per al període 2012-2015.

Acord 110/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l’Oficina
de Programació i Qualitat, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que una proposta de creació de títols de màsters universitaris per al curs acadèmic 2012-2013, va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’ Estudis de Postgrau de 29 de novembre de 2011:

.

-

Ciència Política / Political Science

-

Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat

-

Cronocitat i Dependència

-

Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat /Erasmus Mundus in Enviromental
Studies - Cities and Sustainability
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Atès que una altra proposta de creació de títols de màsters universitaris ha estat informada favorablement per
la Comissió d’Estudis de Postgrau que reunida el 14 de desembre de 2011:
-

Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformatics for Genomics and Drug
Design

-

Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró

-

Química per a materials avançats i biociencies/Chemistry for Advanced Materials and Biosciences

-

Advocacia

-

Procura

-

Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and Applied Economics

-

Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambient Intelligence

-

Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

-

Reptes Actuals de la Filosofia

-

Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge

-

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

-

Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia/Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology

-

Recerca i Intervenció Psicosocial

-

Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport

-

Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:
-

Ciència Política / Political Science

-

Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat

-

Cronocitat i Dependència

-

Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat /Erasmus Mundus in Enviromental
Studies - Cities and Sustainability

-

Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformatics for Genomics and Drug
Design

-

Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró

-

Química per a materials avançats i biociencies/Chemistry for Advanced Materials and Biosciences

-

Advocacia

-

Procura

-

Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and Applied Economics

-

Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambient Intelligence

-

Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

-

Reptes Actuals de la Filosofia

-

Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge

-

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

-

Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia/Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology

-

Recerca i Intervenció Psicosocial

-

Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport

-

Unió Europea-Xina, Cultura i Economia

SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
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TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 111/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, modificat en data 26 de gener de 2011, el qual preveu al títol IXè
(article 156) els aspectes lingüístics associats a la docència.
Vist el Decret 128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’acreditació del coneixement
lingüístic del professorat de les universitats catalanes que preveu als seus articles 2.3 i 3.6 i 3.7 que les
universitats, d'acord amb la seva normativa interna, poden eximir el professorat de l'acreditació del requisit del
coneixement del català en funció de la temporalitat o de les específiques característiques de les tasques
acadèmiques vinculades només a la recerca o a la docència en terceres llengües. Així mateix, vist que també
aquella norma preveu la possibilitat que en els casos que així ho justifiquin, les universitats poden requerir al
professorat permanent l'acreditació del coneixement del català amb posterioritat als processos d'accés i
selecció, per potenciar i afavorir la captació de talent. I vist que la normativa interna de la universitat ha
d'establir els procediments adequats perquè el coneixement del català sigui efectivament acreditat en un
moment posterior i ha de garantir els drets lingüístics dels i les estudiants.
Vist l’article 156 del text refós del Reglament del personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010, que preveu que en les places que comportin
tasques docents, caldrà seguir els criteris, el procediment i els terminis d’acreditació dels coneixements de la
llengua catalana establerts al Decret 128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre
l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya i
la normativa de la UAB que ho desenvolupi, precepte que està desenvolupat en la disposició addicional
quinzena del mateix Reglament.
Vist l’acord de la Comissió de Política Lingüística de data 3 de maig de 2011, pel qual va restar assabentada
dels criteris actuals d’aplicació a la UAB sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les
universitats catalanes, i va aprovar una proposta complementària que permetria al professorat obtenir també el
certificat de coneixement lingüístic suficient per a la tasca docent que preveu l’article 5 d) del Decret 128/2010,
de 14 de setembre.
Vistos els informes favorables a la modificació que es presenta, emesos per la Comissió de Personal Acadèmic
en data 24 de novembre de 2011 i per la Comissió de Política Lingüística en data 29 de novembre de 2011.
Vist l’article 18.4 c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de
març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
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 la modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa a l’acreditació del coneixement
lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya en el termes que tot seguit es
transcriu:
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SEGON.- Derogar l’article 156 i la Disposició Addicional quinzena del Reglament de Personal Acadèmic aprovat
pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010, i ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern.
QUART.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicerector de Personal Acadèmic i a la vicegerenta de Recursos
Humans i d’Organització per tal que portin a terme les mesures necessàries per a la seva execució.
Acord 112/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
El canvi en les funcions assignades a l’Equip de Govern en matèria d’estudis de doctorat, en el sentit que el
vicerector d’Investigació és el responsable de l’ordenació acadèmica del doctorat, aconsella proposar la
modificació de la Normativa de creació, composició i funcions de les seves comissions, aprovada per acord del
Consell de Govern de 21 d’abril de 2005 i modificada pels acords de 15 de març i de 2 de novembre de 2006, 1
de febrer i de 25 d’abril de 2007, 15 de juliol de 2009 i 13 de juliol de 2011, per tal d’adequar la composició de
la Comissió d’Estudis de Postgrau, i afegir en la seva composició al vicerector d’Investigació.
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.- Modificar la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovat per acord de data 21 d’abril de 2005 i modificat pels acords de 15 de març i 2 de novembre de
2006, d’1 de febrer i 25 d’abril de 2007, de 15 de juliol de 2009 i de 13 de juliol de 2011, en el sentit de
modificar l’article 13 que queda redactat en els termes següents:
Article 13. Composició
La Comissió d’Estudis de Postgrau està formada per:

.
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a) El vicerector o vicerectora responsable dels estudis de postgrau, que la presideix.
b) El vicerector o vicerectora responsable de la investigació.
c) El vicerector o vicerectora responsable dels estudis de grau.
d) El vicerector o vicerectora responsable de les relacions internacionals.
e) El gerent o la persona que aquest delegui.
f) Quatre degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels
centres (una per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i
ciències humanes).
g) Vuit directors o directores de departament (dos per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies,
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
h) Quatre coordinadors o coordinadores de titulació de postgrau (un per cada àmbit: ciències
experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
i) Dos estudiants de postgrau.
j) Dos professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B.
k) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre,
una de les quals com a mínim una ha de ser membre del Consell de Govern.
SEGON.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació 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.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors, i específicament que
insereixi la modificació aprovada en els textos jurídics corresponents.
QUART.- Comunicar aquests acords al president i secretari de la Comissió d’Estudis de Postgrau, així com al
vicerector d’Investigació.

Acord 113/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern i el Consell Social de la UAB van aprovar en dates 19 de febrer de 2006 i 23 de gener de
2006, respectivament, la creació de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere.
En data 23 d’abril de 2008 el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya
va aprovar la creació de l’Institut esmentat, el qual està constituït per les universitats de Barcelona, Autònoma
de Barcelona, Girona, Lleida, Politècnica de Catalunya, Rovira i Virgili i Vic.
En data 31 de gener de 2011 el Consell d’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere ha aprovat la
proposta de Reglament de l’Institut.
El projecte de Reglament que es presenta s'ajusta al conveni subscrit entre les universitats participants de
l’Institut i al Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris
d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels
acords de 29 d'abril de 2004 i 2 d'octubre de 2008. Així mateix s’entén que entrarà en vigor quan hagi estat
aprovat pels òrgans competents de totes les universitats participants.
En data 29 de novembre de 2011 la Comissió d’Investigació ha informat favorablement la proposta de
Reglament de l’Institut esmentat.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar el Reglament de
l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere, aprovat pel Consell de l’Institut.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i
de Gènere, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Reglament del l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere en el termes que
tot seguit es transcriu:

.
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SEGON.- Ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere, al vicerrector
d’Investigació i a la directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB.

Acord 114/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
L’Institut d’Estudis Medievals va ser creat pel Ministeri d’Educació i Ciència en data 23 d’octubre de 1973. El
propi Institut ha elaborat una proposta de Reglament que, per tant, compta amb el seu vistiplau.
El projecte de Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles universitàries,
departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel Consell de Govern
de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004 i 2 d'octubre de 2008.
En data 29 de novembre de 2011 la Comissió d’Investigació ha informat favorablement la proposta de
Reglament de l’Institut esmentat.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar el Reglament de
l’Institut d’Estudis Medievals, aprovat pel Consell de l’Institut.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta l’Institut d’Estudis Medievals, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Reglament del l’Institut d’Estudis Medievals en el termes que tot seguit es transcriu:

.
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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 en el Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut d’Estudis Medievals i al vicerector d’Investigació.

Acord 115/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Vist el pla director 2010-2012 de la UAB, que dins de l’àmbit de l’entorn té com a objectiu E1: Facilitar la
integració de la UAB al seu territori d’influència i a la societat en general, assumint els principis de la
Responsabilitat Social de l’organització, i, dins d’aquest correspon a l’objectiu E1.3: Consolidar i incrementar el
compromís social.
Vist el document Estrategia Universidad 2015 que promou una visió de la universitat sostenible, moderna,
internacional, de qualitat, articulada i integrada en el territori i, més concretament, en un dels seus documents
diu textualment: “Incorporar en su formación aspectos relativos a la ética y deontología profesional, valores,
conocimientos y competencias de responsabilidad social, y al desarrollo sostenible”...” “Es además prioritario
llevar la responsabilidad social universitaria a la gestión interna de la Universidad. La organización universitaria
debe incorporar estos objetivos, remodelando sus sistemas internos de gestión y sus formas de
funcionamiento.”
Atès que la creació d’un comitè específic en el si de la UAB, servirà per impulsar tot el procés d’implementació
de la responsabilitat social, definint les estratègies a aplicar, validant els documents i servint com a òrgan de
representació dels àmbits més directament afectats en la implantació de la mateixa.
Vist l’acord del Consell de Govern, de data 19 d’octubre de 2011 pel qual va donar-se per assabentat del procés
de creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB, es va obrir un termini de 15 dies a partir del
dia següent per tal que els seus membres fessin arribar a la Secretaria General les seves propostes de
modificacions, esmenes i suggeriments sobre la creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB, i
es va encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització que presentés el Reglament de
funcionament del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB per a la seva aprovació en una propera
sessió del Consell de Govern.
Vist l’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització, de data 3 de novembre de 2011 pel qual es va acordar
donar-se per assabentat de la proposta de Reglament del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i
encarregar el vicerector de Política Econòmica i d’Organització que, finalitzat el termini de presentació propostes
de modificacions, esmenes i suggeriments sobre la creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la
UAB, presentés novament el Reglament a la Comissió d’Economia i d’Organització amb les modificacions que
haguessin d’incorporar, per tal que pogués ser informat prèviament a la seva aprovació, si escau, per part del
Consell de Govern.
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i d’Organització, de data 14 de desembre de 2011 es va
informar favorablement la proposta de creació del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i del seu
Reglament i s’ha elevat al Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva. Atès que, en aquella sessió van
ser valorats i incorporats els suggeriments d’un membre del Consell de Govern. I que aquells suggeriments
acceptats per la Comissió d’Economia i Organització han estat informats als membres del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i
d’Organització, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i del seu Reglament en els
termes que tot seguit es transcriu:
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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 en el Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment dels presents
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicerector de Política Econòmica i d’Organització, a la vicegerenta
d’Economia, i al Consell Social.

Acord 116/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
A la sessió del Consell de Govern del passat 19 d’octubre es va presentar un document sobre els valors i
principis indiscutibles i fonamentals que caracteritzen la Universitat Autònoma de Barcelona, la major part dels
quals es troben recollits a la Constitució, a la Llei Orgànica d’universitats, a la Llei d’Universitats de Catalunya i
als propis Estatuts de la nostra institució.
Així mateix es va recordar que el Consell de Govern de la UAB en data 28 de gener de 2010 va aprovar la
participació de la Universitat en l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética-Forética, entitat que té
per objectiu la implementació i avaluació de sistemes de gestió ètica i socialment responsable d’entitats i
organitzacions, propiciant la incorporació de la cultura de la gestió ètica i de la responsabilitat social a la
societat.
També es va explicar que la participació en l’Associació Forètica comporta el compromís per part de la UAB de
presentar en el termini d’un any la seva política de responsabilitat social corporativa i elaborar la redacció d’un
codi ètic aplicable a la Universitat o bé assumir el que es desenvolupi a Forètica per aquestes finalitats.
En aquest sentit, l’objectiu del document presentat era i és plasmar i poder disposar en un text únicd el
conjunt de valors i principis que ja caracteritzen l’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ja han
estat recollits expressament en diversos textos, amb la finalitat d’endegar el procés que ha d’impulsar Forètica
per a la implantació i avaluació de sistemes de gestió ètica i socialment responsable, sens perjudici que el seu
desenvolupament i major concreció requereixi d’un procés més llarg i participatiu al si de la comunitat
universitària.
A l’esmentada sessió el Consell de Govern es va acordar donar-se per assabentat del document Principis i
valors de la UAB i obrir un termini de quinze dies per tal que es fessin arribar els seus suggeriments respecte al
document presentat. Atès que s’han rebut dos suggeriments i que els dos han estat incorporats (un d’ells en el
sentit de que hi consti al preàmbul i en l’apartat “Observació de la llei” la referència a la normativa de la UAB; i
l’altre, que suggereix que el document palesi l’existència i contingut del Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, aspecte aquest que ja ha estat del tot
present des de l’origen de l’elaboració del document.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de la Secretaria General, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.-.Aprovar el document Principis i valors de la UAB en el marc de la Responsabilitat Corporativa en el
termes que tot seguit es transcriu:
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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 en el Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment dels presents
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicerector de Política Econòmica i d’Organització, a la vicegerenta
d’Economia i al Consell Social.

Acord 117/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Atès que per acords del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2007 i del Consell Social de data 29 de
novembre de 2007 es va aprovar la participació de la UAB en el Consorci Centre de Biologia Animal i Teràpia
Gència-Plataforma Fenotipal Metabòlica (Consorci CBATEG-Mouse Clínic) integrat pel Ministeri d’Educació i
Ciència, la Generalitat de Catalunya i la pròpia UAB per a gestionar el disseny, la construcció, l’equipament i
l’explotació del Consorci dedicat a la investigació científica en tots els aspectes relacionats amb el camp de les
biotecnologies i, de forma específica, en el de la biotecnologia animal i teràpia gènica al servei de tota la
comunitat científica i tecnològica nacional i obert a la col·laboració internacional.
Atès que s’ha produït un canvi en les entitats interessades en formar part del Consorci, procedeix informar-ne
al Consell de Govern i també al Consell Social i adaptar la documentació que formalitzi aquest consorci a la
nova realitat, tal com insta el propi Ministeri per tal que es pugui mantenir al CBATEG com a receptor de
l’adjudicació d’uns ajuts. Concretament, a partir d’ara, es pretén mantenir la voluntat inicial però cal que
s’incorpori l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en comptes de la prèvia
participació ministerial i de la Generalitat de Catalunya a la que feien referència els acords de 7 de novembre de
2007 i del Consell Social de data 29 de novembre de 2007.
Atès que ja, amb aquest objectiu, el CSIC, en data 29 de desembre de 2010, ja va manifestar el seu interès
mitjançant signatura del corresponent conveni, i que procedeix, per tant, l’adaptació de la figura consorcial i de
la documentació que la constitueix a la nova realitat.
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la Universitat i l’article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya que estableix que és competència del Consell Social l’aprovació de la constitució d’una entitat
jurídica que promogui i/ò desenvolupi les finalitats de la Universitat a proposta del Consell de Govern.
Atès que el canvi d’entitats consorciades va motivar l’adequació del Conveni de col·laboració i dels estatuts del
Consorci a la nova realitat.
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.- Assabentar-se dels canvis prèviament esmentats i, en conseqüència, adaptar la constitució del
consorci que va ser aprovat mitjançant acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2007 a la nova
participació de l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en data 29 de desembre de
2010.
SEGON.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, amb les més àmplies facultats, pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Encarregar al Vicerector de Projectes Estratègics i Planificació que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
QUART.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització, al CBATEG, al CSIC i al
Ministeri de Ciència i Innovació.
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Acord 118/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de
Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2011 fins aquesta data.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2011 fins a aquesta data.
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències.
Acord 119/2011, de 15 de desembre, del Consell de Govern
Vista la carta de data 23 de juny de 2011 per la qual el director general d’Universitats sol·licita a les
universitats l’elaboració d’una planificació econòmica plurianual (PEP) per al període 2011-2014 que serveixi de
marc per al seguiment que la Generalitat de Catalunya ha de fer de l’evolució econòmica de les universitats
públiques.
Vistos els principals elements de l’escenari de finançament de les universitats públiques 2011-2014 que
s’annexen a la carta de data 23 de juny de 2011.
La Universitat Autònoma de Barcelona ja ha assabentat a la Generalitat de Catalunya de la dificultat d’assolir
una planificació com la demanada de forma rigorosa i amb les dades de que actualment es disposa.
Nogensmenys, atesa la insistència en poder disposar d’un marc de seguiment, s’ha elaborat el document que es
presenta, document que ha estat tramés a la Generalitat de Catalunya i que es presentarà als òrgans de govern
corresponents per al seu coneixement.
Vist que a la sessió de la Comissió d’Economia i d’Organització del proper dia 14 de desembre de 2011 també
es presenta, per al seu coneixement, el document de planificació econòmica pluriennal 2011-2014 tramés a la
Generalitat de Catalunya i s’encarrega que s’elevi al Consell de Govern i al Consell Social, també per al seu
coneixement.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Política Econòmica i
d'Organització, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014.
SEGON.- Assabentar d’aquesta Proposta de planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014 al Consell Social.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicerector de Política Econòmica i d'Organització i a la vicegerenta
d’Economia.
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I.5. Comissions del Consell de Govern
I.5.1. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 34/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vistos els Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2012 aprovats al Consell de
Govern i al Consell Social en dates 19 de d’octubre de 2011 i 9 de novembre de 2011, respectivament.
Atès que l'article 65.1 dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i
pel Consell Social.
Atès que a la sessió del Consell de Govern del dia 19 d’octubre de 2011 es van donar per assabentats del
document “Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2012”, i concretament, atesa la
fonamentació que hi conté, donar per bona i assumir la conclusió a la que arriba en el sentit de que la UAB per
tal d'assolir l'equilibri pressupostari en relació al pressupost 2012 requereix establir un conjunt de mesures la
quantitat final de les quals ha de sumar, com a mínim, 20 M€, i aprovar les mesures pressupostàries a adoptar
per al 2012 que integra el document “Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any
2012”, a més de la suspensió de l'aplicabilitat de les normes que en puguin resultar afectades pel seu
contingut.
Vist que el Consell Social en la seva sessió del dia 9 de novembre de 2011 va acordar aprovar els criteris bàsics
per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2012 segons consta
en el document PLE 22/10-2011, sens perjudici de la suspensió de l’aplicabilitat de les normes que en puguin
resultar afectades pel seu contingut en el marc de les competències del Consell de Govern i instar a la UAB per
tal que, en el marc de les mesures pressupostàries del capítol 2 dels criteris bàsics per a l’elaboració del
pressupost de la UAB per a l’any 2012, i en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan
ubicades al campus, repercuteixi les despeses induïdes generades per les esmentades entitats –fluids i
manteniment i despeses de campus-, així com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
Vist l'article 10.4 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les
propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual.
Atès que s’està ultimant la negociació del projecte de Pressupost per a l’any 2012, el document que es va
presentar pot ser objecte de modificacions que es donaran a conèixer tant bon punt estiguin disponibles.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Política Econòmica i
d'Organització, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2012, a més de la suspensió de l’aplicabilitat
de les normes que puguin resultar afectades pel seu contingut. (Veure el document en l’acord 106/2011,
de 15 de desembre, del Consell de Govern)
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
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Acord 35/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la carta de data 23 de juny de 2011 per la qual el director general d’Universitats sol·licita a les
universitats l’elaboració d’una planificació econòmica plurianual (PEP) per al període 2011-2014 que serveixi de
marc per al seguiment que la Generalitat de Catalunya ha de fer de l’evolució econòmica de les universitats
públiques.
Vistos els principals elements de l’escenari de finançament de les universitats públiques 2011-2014 que
s’annexen a la carta de data 23 de juny de 2011.
La Universitat Autònoma de Barcelona ja ha assabentat a la Generalitat de Catalunya de la dificultat d’assolir
una planificació com la demanada de forma rigorosa i amb les dades de que actualment es disposa.
Nogensmenys, atesa la insistència en poder disposar d’un marc de seguiment, s’ha elaborat el document que es
presenta, document que ha estat tramés a la Generalitat de Catalunya i que es presentarà als òrgans de govern
corresponents per al seu coneixement.
Vista 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 13 de juliol de 2011, pel que fa a les competències
de la Comissió d'Economia i d'Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Política Econòmica i
d'Organització, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014.
SEGON.- Assabentar d’aquesta Proposta de planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014 al Consell de
Govern.
TERCER.- Assabentar d’aquesta Proposta de planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014 al Consell Social.
QUART.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Acord 36/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i Organització en relació amb la proposta d’aprovació de
les modificacions pressupostàries a 30 de setembre de 2011.
Atès que la proposta comporta transferències de pressupost entre diversos capítols d’operacions corrents.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2010 que pel que fa a les modificacions de crèdit
preveu que les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment,
i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits
entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vista la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons
la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2011 en el termes que tot seguit es
transcriu:
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 37/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d’Organització.
Vist el pla director 2010-2012 de la UAB, que dins de l’àmbit de l’entorn té com a objectiu E1: Facilitar la
integració de la UAB al seu territori d’influència i a la societat en general, assumint els principis de la
Responsabilitat Social de l’organització, i, dins d’aquest correspon a l’objectiu E1.3: Consolidar i incrementar el
compromís social.
Vist el document Estrategia Universidad 2015 que promou una visió de la universitat sostenible, moderna,
internacional, de qualitat, articulada i integrada en el territori i, més concretament, en un dels seus documents
diu textualment: “Incorporar en su formación aspectos relativos a la ética y deontología profesional, valores,
conocimientos y competencias de responsabilidad social, y al desarrollo sostenible”...” “Es además prioritario
llevar la responsabilidad social universitaria a la gestión interna de la Universidad. La organización universitaria
debe incorporar estos objetivos, remodelando sus sistemas internos de gestión y sus formas de
funcionamiento.”
Atès que la creació d’un comitè específic en el si de la UAB, servirà per impulsar tot el procés d’implementació
de la responsabilitat social, definint les estratègies a aplicar, validant els documents i servint com a òrgan de
representació dels àmbits més directament afectats en la implantació de la mateixa.
Vist l’acord del Consell de Govern, de data 19 d’octubre de 2011 pel qual va donar-se per assabentat del procés
de creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB, es va obrir un termini de 15 dies a partir del
dia següent per tal que els seus membres fessin arribar a la Secretaria General les seves propostes de
modificacions, esmenes i suggeriments sobre la creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB, i
es va encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització que presentés el Reglament de
funcionament del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB per a la seva aprovació en una propera
sessió del Consell de Govern.
Vist l’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització, de data 3 de novembre de 2011 pel qual es va acordar
donar-se per assabentat de la proposta de Reglament del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i
encarregar el vicerector de Política Econòmica i d’Organització que, finalitzat el termini de presentació propostes
de modificacions, esmenes i suggeriments sobre la creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la
UAB, presentés novament el Reglament a la Comissió d’Economia i d’Organització amb les modificacions que
haguessin d’incorporar, per tal que pogués ser informat prèviament a la seva aprovació, si escau, per part del
Consell de Govern.
Ateses les esmenes presentades, el vicerector de Política Econòmica i d’Organització donarà compte dels
suggeriments rebuts i dels que poden ser assumits de cara a la seva elevació al Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i
d’Organització, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i del seu
Reglament. (Veure el document en l’acord 115/2011 del Consell de Govern)
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment dels presents
acords.
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I.5.2. Comissió d’Estudis de Grau
[tornar a l’índex]

Acord 76/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Grau (conjunta)
La Comissió d’Estudis de Grau de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- No programar per al curs 2012-2013 els estudis de màster que, a data 3 de novembre de 2011 tenen
una matrícula inferior a 15 alumnes, que es relacionen a continuació:
-

Màster Universitari en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia
Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
Màster Universitari en Investigació en Creació i Gestió d’Empreses /Research on Entrepreneurship and
Business Management
Màster Universitari en Salut i Benestar Comunitari / Health and Communitary Welfare
Màster Universitari en Recerca en Economia Aplicada
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Químiques
Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes
Màster Universitari en Investigació en Sociologia Aplicada
Màster Universitari en Psicologia Clínica

SEGON.- Donar compliment als criteris específics per a la programació de màsters universitaris per al període
2012-2015, acordats per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 6 d’octubre de 2011, així
com extingir els màsters universitaris que no assoleixin un mínim de 10 alumnes matriculats durant el curs
acadèmic.
TERCER.- Desprogramar els mòduls dels màsters que no assoleixin un mínim de 7 alumnes matriculats durant
el curs acadèmic.
QUART.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 77/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Grau (conjunta)
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de taules d’adaptació presentades pels
centres corresponents de la UAB.
Atès la necessitat d’adaptar les assignatures del estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudis
anteriors al Reial Decret 1393/2007 als nous graus.
Atès que les propostes comporten una addició en la memòria del títol de grau corresponent i, per tant, una
modificació del pla d’estudis, per la qual cosa, s’ha de seguir el mateix procediment de modificació de les
memòries del títols.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.2.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 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva aplicació.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les taules d’adaptació dels títols de
grau següents:
-

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 78/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Grau (conjunta)
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de grau que han
estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.2.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 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de Grau
següents:
-

Grau en Medicina

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 79/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Grau (conjunta)
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció,
per al curs acadèmic 2011/2012, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.
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Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2011/2012.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 20112012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elección
aprovades pels centre de la UAB, per al curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
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TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 80/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Grau (conjunta)
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d'aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de
Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Estudis de Grau.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau, que tot
seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.5.3. Comissió d’Estudis de Postgrau
[tornar a l’índex]

Acord 73/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau (conjunta)
La Comissió d’Estudis de Grau de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- No programar per al curs 2012-2013 els estudis de màster que, a data 3 de novembre de 2011 tenen
una matrícula inferior a 15 alumnes, que es relacionen a continuació:
-

.

Màster Universitari en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia
Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
Màster Universitari en Investigació en Creació i Gestió d’Empreses /Research on Entrepreneurship and
Business Management
Màster Universitari en Salut i Benestar Comunitari / Health and Communitary Welfare
Màster Universitari en Recerca en Economia Aplicada
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Químiques
Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes
Màster Universitari en Investigació en Sociologia Aplicada
Màster Universitari en Psicologia Clínica
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SEGON.- Donar compliment als criteris específics per a la programació de màsters universitaris per al període
2012-2015, acordats per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 6 d’octubre de 2011, així
com extingir els màsters universitaris que no assoleixin un mínim de 10 alumnes matriculats durant el curs
acadèmic.
TERCER.- Desprogramar els mòduls dels màsters que no assoleixin un mínim de 7 alumnes matriculats durant
el curs acadèmic.
QUART.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 74/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau (conjunta)
Vista la proposta de la Vicerectora de Política Acadèmica de creació de nous títols de Màsters Universitaris que
han estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols d’estudis de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació
Acord 75/2011, de 14 de desembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau (conjunta)
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article l’article 14.2.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 13 de juliol de 2011, pel
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li hi correspon aprovar els
plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 150 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 91

Desembre / 2011

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:
-

Màster Universitari en Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformatics ofr
Genomics and Drug Design

-

Màster Universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró

- Màster Universitari en Química per a materials avançats i biociències. Una visió industrial i investigadora /

Chemistry ofr Advanced Materials and Biosciencies. An industrial and Research Approach
Màster Universitari en Accés a l’Advocacia
Màster Universitari en Procura
Màster Universitari en Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and
Applied Economics
Màster Universitari en Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambient Intelligence
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Sup ply Chain
Management
Màster Universitari en Reptes Actuals de la Filosofia
Màster Universitari en Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Màster
Universitari
en
Farmacovigilància
i
Farmacoepidemiologia
/
Pharmacovigilance
and
Pharmacoepidemiology
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport
Màster Universitari en Unió Europea-Xina, Cultura i Economia
Màster Universitari en Aqüicultura
Màster Universitari en Biologia Humana
Màster Universitari en Immunologia
Màster Universitari en Drets Sociolaborals
Màster Universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge
Màster Universitari en Psicologia de l’Educació

-

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del gerent, de 21 de desembre de 2011, per la qual s’estableix el calendari laboral i de
vacances, i el manteniment dels serveis als períodes de cessament i d’activitat per a l’any 2012, per a la
personal d’administració i serveis de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual es designa el vicerector de Projectes
Estratègics i de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant el període comprès entre el 24 i
el 23 de desembre de 2011, ambdós inclosos, que tot seguit es transcriu:
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Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual es designa el vicerector de Transferència
Social i Cultural, doctor Bonaventura Bassegoda, rector suplent durant el període comprès entre l’1 i el 9 de
gener de 2012, ambdós inclosos, que tot seguit es transcriu:
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 12 de juliol de 2011, entre la UAB i Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per
establir el marc de col·laboració en aspectes de col·laboració docent.
Conveni de 12 de juliol de 2011, entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF) per establir el marc de col·laboració en aspectes de col·laboració docent.
Conveni d’1 de setembre de 2011, entre la UAB i la Cooperativa Plana de Vic per emmarcar i coordinar
l'actuació de les parts en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en
transferència de tecnologia.
Conveni de 2 de setembre de 2011, entre la UAB i Visual Forensic per establir el marc de col·laboració en
aspectes de col·laboració docent.
Conveni de 2 de setembre de 2011, entre la UAB i l’ Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
per establir el marc de col·laboració en aspectes de col·laboració docent.
Conveni de 3 de novembre de 2011, entre la UAB i l’ Associació pel Control i l'Auditoria dels Sistemes
d'Informació (ISACA - Capítol de Barcelona) per tal d’establir el marc i els mitjans per a la realització en comú
d'activitats de divulgació, formació i investigació.
Conveni de 21 de desembre de 2011, entre la UAB i la Universidad del Norte de Barranquilla (Colombia) per
tal de facilitar la cooperació interuniversitària en els camps d’ensenyament, investigació i intercanvi
d’estudiants.
Conveni de 22 de desembre de 2011, entre la UAB i la Universidade de Pernambuco (UPE) – Brasil per
establir un marc de col·laboració entre les dues universitats.

II.2. Específics
tornar a l’índex]

Conveni de 16 de novembre de 2009, entre la UAB i la Hankuk University of Foreing Studies (HUFS) de
Corea pel Desenvolupament de l'intercanvi acadèmic i la cooperació per a l'establiment de l'"Institute of
Pharmacy (IP-HUFS)".
Conveni de 17 de novembre de 2009, entre la UAB i la Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone Authority
(DGFEZA), la Kyungpook National University (KNU), la Keimyung University (KMU), la Daegu Gyeongbuk
Institute of Science &Technology (DGIST), la Catholic University of Daegu (CU), la Daegu Haany University
(DHU), la Yeungnam University (YU) i la Pohang University of Science and Technology (POSTECH) per a
l’establiment d’una Associació Internacional per a la Recerca Mèdica.
Conveni de 17 de novembre de 2009, entre la UAB i el Daegu Gyeongbuk Institute of Science &Technology
(DGIST) to establish international joint researches in the fields of brain and biomedical sciences, to collaborate
in the Korea Brain Research Institute projects.
Conveni de 15 de setembre de 2010, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra i Televisió de Catalunya,
S.L. per establir la col·laboració entre les parts per a l’organització del Màster en “Innovació I Qualitat
Televisives” Durant el curs 2010-2011.
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Conveni de 7 d’abril de 2011, entre la UAB i la Fundació Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa per establir la
col·laboració de la Fundació Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa amb la càtedra "Antoni Serra i Ramoneda"
en la promoció de la recerca en el camp de l’economia de l’empresa.
Conveni de 29 d’abril de 2011, entre la UAB i la Fundació Affinity per a la creació de la Càtedra Fundació
Affinity, animals de companyia com a font de salut.
Conveni de 27 de juliol de 2011, entre la UAB i el Centre de Recerca en Agrogenòmica (CRAG) referent a la
connexió de la xarxa informàtica del CRAG a la xarxa informàtica de la UAB.
Conveni de 3 d’octubre de 2011, entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia per a la
construcció de l'edifici ICTA-ICP (i la posterior cessió d'ús temporal de la UAB a la ICP per un període de 50
anys).
Conveni de 4 d’octubre de 2011, entre la UAB, la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i la
Família Roca Torras per a la donació de l'arxiu del Sr. Jaume Roca Torras a la UAB.
Conveni de 21 d’octubre de 2011, entre la UAB i la Grant Macewan University (Endmonton-Alberta,Canada)
- "MacEwan" Memorandum of understanding (MOU) in furtherance of their strategic goals.
Conveni de 3 de novembre de 2011, entre la UAB, Instituto Cervantes i l’Instituto de comunicación de la
UAB (InCom-UAB) per establir la col·laboració en matèria de difusió, documentació i investigació en el camp de
la Comunicació.
Conveni de 9 de novembre de 2011, entre la UAB i la Keimyung University (Korea) Establish the framework
for co-operation in teaching and research in the field of education.
Conveni de 15 de novembre de 2011, entre la UAB i Madame Ana Simon pel qual Madame Simon dóna a la
UAB una col·lecció d'obres artístiques i/o literàries en format DVD i paper.
Conveni de 25 de novembre de 2011, entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF) per a la regulació de l'adscripció del Personal Docent i Investigador (PDI) de la UAB al CREAF.
Conveni de 25 de novembre de 2011, entre la UAB i els Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Manresa, Mataró i Reus per tal d’organitzar i impartir
conjuntament un Màster universitari d'accés a la professió de Procurador dels Tribunals, organitzat per la UAB i
avalat pels col·legis de procuradors signants en l'àmbit profesional.
Addenda de 28 de novembre de 2011, entre la UAB i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) pel
desenvolupament del projecte Servei d’Arxius de Ciència, per al 2011.
Conveni de 15 de desembre de 2011, entre la UAB i l’ Arxiu Tobella de Terrassa per establir la col·laboració
en el projecte de recerca "Vida en guerra".
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Claustre
[tornar a l’índex]

S’aprova la creació de la Comissió de Governança (Codificació BADUS: 2436), com a comissió delegada
del Claustre, segons l’acord 2/2011, de 20 de desembre, del Claustre.
S’aprova la creació de la Comissió de seguiment d’EEES (Codificació BADUS: 2435), com a comissió
delegada del Claustre, segons l’acord 2/2011, de 20 de desembre, del Claustre.
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V. Nomenaments
i cessaments

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

V.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual nomena el senyor Joan Botella Corral
degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual nomena el senyor Vicent Eduardo Borràs
Català vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual nomena la senyora M. Esther Fernández
Mostaza coordinadora dels Programes de Grau de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual nomena la senyora Sara Martín Alegre
coordinadora de la Llicenciatura de Filologia Anglesa i coordinadora del Grau d’Estudis Anglesos de la Facultat
de Filosofia i Lletres.

V.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual el senyor Salvador Cardús Ros cessa com
a degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual la senyora M. Esther Fernández Mostaza
cessa com a vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 23 de desembre de 2011, per la qual el senyor Alexandre Casademunt Monfort
cessa com a coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 22 de desembre de 2011, per la qual la senyora Maria Luisa Van Wijk Adan
cessa com a coordinadora de la Llicenciatura de Filologia Anglesa i coordinadora del Grau d’Estudis Anglesos de
la Facultat de Filosofia i Lletres.

V.2. Departaments
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 22 de desembre de 2011, per la qual nomena el senyor Joaquim Martí Mainar
coordinador de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.

V.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 22 de desembre de 2011, per la qual el senyor Alberto Branchadell Gallo com a
coordinador de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places

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

VI.1.1. Resolucions
Resolució del gerent, de 25 d’octubre de 2011, per la qual perllonga la destinació, amb caràcter
provisional, de la senyora Ana Caravaca Hernández a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del gerent, de 5 de desembre de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les
funcions i les responsabilitats de cap del SID del Campus de Sabadell, al senyor Miguel Ángel San Nicolás
Martínez.
Resolució del gerent, de 7 de desembre de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les
funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes
del dia 1 de desembre de 2011 fins el dia 31 de desembre de 2011.
Resolució del gerent, de 9 de desembre de 2011, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, amb
efectes del dia 12 de desembre de 2011 i fins el dia 30 de setembre de 2012, al senyor Néstor González
Molinero a les dependències de l’Administració d’UAB Idiomes (Edifici de Casa de Convalescència de Barcelona).
Resolució del gerent, de 12 de desembre de 2011, per la qual deixa sense efectes la comissió de serveis
de data 2 de novembre de 2011 de la senyora Montserrat Andreu Camps.
Resolució del gerent, de 15 de desembre de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis al senyor
Francisco Ávila Soriano per a ocupar la plaça d’administratiu d’intercanvis a la Gestió Acadèmica de la Facultat
de Dret.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de desembre de 2011, per
la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 5 places de l’escala d’ajudants d’arxius i
biblioteques (subgrup A2) i s’adjudiquen les places que es relacionen:

Codi plaça

Destinació (Unitat Orgànica)

Cognoms i nom

BHU01

Biblioteca d’Humanitats

Lopo Caurín, Anna

BCS01

Biblioteca de Ciències Socials

Àlvarez Díaz, Núria

BCH01

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Besson Ribas, Carme

BCT01

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Fabregat Anglès, Tomàs

BME01

Biblioteca de Medicina

Jordán Gili, Marta

Resolució del gerent, de 23 de desembre de 2011, per la qual autoritza la reincorporació de la senyora
Rosa Maria Guerrero Salinas al servei actiu de l’escala administrativa, amb destinació provisional a un lloc
d’administrativa a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.
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Secretaria General
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