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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 32/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Informe al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de creació de l’empresa de base tecnològica ASLOGIC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 41.g de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU), modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU).
Vista la disposició addicional 24 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.
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 185 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2009 de l’aprovació del Reglament de creació d’empreses
de base tecnològica i “spin-offs” de la UAB.
Vist l’acord 7/2010, de 14 d'abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics
delegada del Consell de Govern, pel qual s'aprova el model per a la creació d'empreses de base tecnològica i
spin-offs derivades de serveis.
Vist l’acord 24/2012 pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell
de Govern reunida l’11 de maig, que estableix el següent: 1) Emetre proposta favorable per a la creació d’una
empresa de base tecnològica amb la denominació de ASLOGIC promoguda pels doctors Juan José Ramos i
Miquel Àngel Piera en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la directora de
l’Oficina d’Innovació i de Relacions amb Centres Vinculats de la UAB per la Comissió de Transferència de
Coneixements i de Projectes Estratègics del dia 4 de maig de 2012; 2) Comunicar l’anterior acord al Consell
Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient; 3) Encarregar el
vicerector de projectes estratègics i de planificació l’execució i el seguiment d’aquests acords; 4)Comunicar els
presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
1) Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la creació d'una empresa de base
tecnològica promoguda pels doctors Juan José Ramos i Miquel Àngel Piera en els termes establerts a l’informe
preliminar sobre la proposta emesa per la directora de l’Oficina d’Innovació i de Relacions amb Centres
Vinculats de la UAB per la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics en data 4 de
maig de 2012, d’acord amb el que consta en el document PLE 10/06-2012.
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l’execució i el seguiment d’aquests acords.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-2-

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 97

Juny / 2012

Acord 33/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Seguiment de l’execució del pressupost de la UAB per a l’any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’acord 51/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre en virtut del qual es s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2011.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, d’acord amb
la informació de que disposa la Universitat, és del tot imprescindible que la UAB endegui un conjunt de mesures
que permetin assolir l’equilibri del pressupost aprovat per l’exercici 2012, i que, com a mínim, pel que fa a la
despesa corrent, aquestes mesures sumin la quantitat final de 20 milions d’euros.
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, s’informa sobre l’evolució de l’execució del pressupost de
l’any 2012 i
S’ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la
UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 11/06-2012.
Acord 34/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Renovació d’una operació d’endeutament a curt termini per part de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Antecedents
En l’acord 14/2011 pres pel Ple de 26 de maig s’aprova acordar, perquè sigui autoritzada pel Govern de la
Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt termini per un import de 20
milions d’euros, d’acord amb les característiques següents:
-

Termini màxim: 1 any
Amortització: al venciment
Tipus d’interès màxim: Euribor (12 meos) + 2,75%
Comissió d’obertura màxima: 0,50%
Comissió per no disponibilitat màxima: 0,20% anual

En el marc de les condicions aprovades en l’acord 14/2011 del Ple, la UAB contracta una pòlissa de crèdit amb
el Banc Santander i amb Catalunya Banc per import d’11,5 milions d’euros i 2 milions d’euros, respectivament
(ambdues autoritzades pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 12 de juliol de 2011).
Atès que les condicions econòmiques de la pòlissa de crèdit a contractar amb “La Caixa” són superiors a les
incloses en l’acord 14/2011 pel que fa a la comissió d’obertura màxima i a la comissió per no disponibilitat
màxima (0,60% i 0,50%, respectivament, contra el 0,50% i el 0,20% aprovats en l’acord 14/2011), es pren
l’acord 31/2011 en el Ple de 22 de setembre, el qual modifica l’acord plenari 14/2011, en el sentit d’ampliar el
percentatge màxim de la comissió d’obertura i la comissió per no disponibilitat, que passa del 0,50% al 0,60% i
del 0,20% al 0,50%, respectivament.
En el marc de les condicions aprovades en l’acord 31/2011 del Ple, la UAB contracta una pòlissa de crèdit amb
Caixa Bank per import de 4 milions d’euros (autoritzada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, per un
import màxim de 6,5 milions d’euros, en sessió de 4 d’octubre de 2011).
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Atès que la pòlissa de crèdit amb el Banco Santander, d’import 11,5 milions d’euros, contractada per un termini
de 6 mesos d’acord amb les condicions ofertes pel banc, venç el 21 de gener de 2012 i que algunes de les
condicions de la nova oferta de renovació són superiors a les incloses en l’acord plenari 31/2011 pel que fa a la
comissió de no disponibilitat màxima i al tipus d’interès màxim (0,80% anual i Euribor 12 mesos + 3,50%,
respectivament, contra el 0,50% anual i Euribor 12 mesos + 2,75% aprovats en l’acord 31/2011), en el Ple
extraordinari de 27 de gener es pren l’acord 1/2012, en el sentit d’ampliar el percentatge màxim de la comissió
de no disponibilitat i el tipus d’interès, que passa del 0,50% al 0,80% anual i l’Euribor a 12 mesos del +2,75%
al +3,50%, respectivament.
En el marc de les condicions aprovades en l’acord 1/2012 del Ple,la UAB contracta una pòlissa de crèdit amb el
Banco de Santander per import d’11,5 milions d’euros (autoritzada pel Govern de la Generalitat de Catalunya
en sessió de 21 de febrer de 2012).
Proposta
Atès que la pòlissa de crèdit de Catalunya Banc venç en data 21 de juliol de 2012.
Atès que la UAB necessita formalitzar la renovació de l’operació d’endeutament a curt termini amb Catalunya
Banc per fer front a necessitats de tresoreria.
Atesa la proposta presentada per la Gerència en relació a la renovació de l’operació d’endeutament a curt
termini amb Catalunya Banc per un import màxim de 2 milions d’euros i a les condicions econòmiques i
financeres màximes segons document PLE 12/06-2012, algunes d’elles superiors a les condicions màximes
incloses en l’acord plenari 1/2012 pel que fa a al tipus d’interès màxim (Euribor 12 mesos + 3,75%,contra
l’Euribor 12 mesos + 3,50% aprovats en l’acord 1/2012).
Vist que les operacions d’endeutament a curt termini de la UAB formalitzades amb el Banco Santander i Caixa
Bank i la que es formalitzi amb Catalunya Banc en virtut de la proposta d’acord 34/2012 del Ple són vigents fins
al mes de desembre de 2012.
Marc normatiu
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist que la proposta de renovació de la pòlissa de crèdit amb Catalunya Banc
es tracta directament en el Ple de 26 de juny de 2012, en el marc del que estableix l'article 22.1 del Reglament
d'organització i funcionament del Consell Social, que diu el següent:
“Corresponen a les comissions del Consell Social les competències següents: a) Aprovar els assumptes que el
Ple els hagi delegat o atribuït expressament; b) Informar de les propostes que ha de discutir i aprovar, si
escau, el Ple del Consell Social; c) Estudiar, fer el seguiment i ser informades dels assumptes que acordi el Ple
o la mateixa comissió.
En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot
determinar, per raons d'urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a) i b) d'aquest article
es tractin directament al Ple.”
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
1) Acordar, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, que la UAB formalitzi una operació
d’endeutament a curt termini amb Catalunya Banc per un import màxim de 2 milions d’euros, d’acord amb les
característiques que consten en el document PLE 12/06-2012.
2) Modificar el punt segon de l’acord 1/2012 pres en sessió Plenària de 27 de gener de 2012 sobre la
formalització d’operacions d’endeutament a curt termini per un import màxim de 20 milions d’euros, en el sentit
d’ampliar el tipus d’interès màxim, que passa d’Euribor 12 mesos + 3,50% a Euribor 12 mesos + 3,75%.
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3) Donar-se per assabentat que les operacions d’endeutament a curt termini formalitzades amb el Banco
Santander i Caixa Bank i la que es formalitzi amb Catalunya Banc en virtut d’aquest acord són vigents fins a
desembre de 2012.
4) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerenta de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 35/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Ampliació d’una operació d’endeutament a curt termini per part de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist que la proposta d’ampliació d’una operació d’endeutament a curt termini per part de la UAB es tracta
directament en aquesta sessió plenària, en el marc del que estableix l’article 22.1 del Reglament d'organització
i funcionament del Consell Social, que diu el següent:
“Corresponen a les comissions del Consell Social les competències següents: a) Aprovar els assumptes que el
Ple els hagi delegat o atribuït expressament; b) Informar de les propostes que ha de discutir i aprovar, si
escau, el Ple del Consell Social; c) Estudiar, fer el seguiment i ser informades dels assumptes que acordi el Ple
o la mateixa comissió.
En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot
determinar, per raons d'urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a) i b) d'aquest article
es tractin directament al Ple.”
Vist l’acord 14/2011 pres pel Ple de 26 de maig, pel qual s’acorda aprovar, perquè sigui autoritzada pel Govern
de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt termini per un import
màxim de 20 milions d’euros, d’acord amb unes característiques màximes, algunes de les quals es modifiquen,
per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les reunions plenàries de 22 de
setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament.
Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats, les pòlisses de crèdit de la UAB són d’import 2, 4 i 11,5
milions d’euros, amb Catalunya Banc, Caixa Bank i Banco Santander, respectivament.
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència per ampliar, amb caràcter temporal (fins a 31 d’octubre de 2012)
i per import de 6,5 milions d’euros, la pòlissa de crèdit formalitzada amb el Banco Santander (d’import 11,5
milions d’euros i autoritzada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió de 21 de febrer de 2012),
d’acord amb les condicions econòmiques i financeres màximes que consten en el document PLE 13/06-2012.
Atès que la sol·licitud d’ampliació es proposa amb la finalitat de poder atendre els pagaments indispensables.
Vist que la sol·licitud suposa una ampliació temporal (fins a 31 d’octubre de 2012) de 6,5 milions d’euros
respecte la quantitat màxima actual d’operacions d’endeutament a curt termini (20 milions d’euros), que tenen
venciment el mes de desembre de 2012.
Atès l’acord d’autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió de 19 de juny de 2012, per a la
formalització d’operacions d’endeutament de la UAB en concepte de l’ampliació de la pòlissa de crèdit amb el
Banco Santander per un import màxim de 6,5 milions d’euros i d’acord amb les condicions màximes que es fan
constar en el document PLE 13/06-2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
1) Acordar que la UAB formalitzi l’ampliació, de forma temporal, d’operacions d’endeutament a curt termini amb
el Banco de Santander per un import màxim de 6,5 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document
PLE 13/06-2012.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerenta de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 36/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al quart trimestre de l’exercici 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB corresponents al quart trimestre de 2011.
Atès l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica , per delegació del Ple del Consell Social, acordar les transferències de
crèdit d’operacions de capital a operacions corrents.
Atès que la proposta de modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al quart trimestre de
2011 es tracta directament en el Ple de 26 de juny de 2012, en el marc del que estableix l'article 22.1 del
Reglament d'organització i funcionament del Consell Social, que diu el següent:
“Corresponen a les comissions del Consell Social les competències següents: a) Aprovar els assumptes que el
Ple els hagi delegat o atribuït expressament; b) Informar de les propostes que ha de discutir i aprovar, si
escau, el Ple del Consell Social; c) Estudiar, fer el seguiment i ser informades dels assumptes que acordi el Ple
o la mateixa comissió.
En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot
determinar, per raons d'urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a) i b) d'aquest article
es tractin directament al Ple.”
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al quart trimestre de 2011,
d’acord amb el que consta al document PLE 14/06-2012.
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerenta de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 37/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des del 22 de febrer fins el
31 de maig de 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des del 22 de febrer al 31 de maig de 2012.
Atès l’article 89, apartat g, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica , per delegació del Ple del Consell Social, acordar les transferències de
crèdit d’operacions de capital a operacions corrents.
Atès que la proposta de modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des
del 22 de febrer al 31 de maig de 2012 es tracta directament en el Ple de 26 de juny de 2012, en el marc del
que estableix l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social, que diu el següent:
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“Corresponen a les comissions del Consell Social les competències següents: a) Aprovar els assumptes que el
Ple els hagi delegat o atribuït expressament; b) Informar de les propostes que ha de discutir i aprovar, si
escau, el Ple del Consell Social; c) Estudiar, fer el seguiment i ser informades dels assumptes que acordi el Ple
o la mateixa comissió.
En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot
determinar, per raons d'urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a) i b) d'aquest article
es tractin directament al Ple.”
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període del 22 de febrer al 31
de maig de 2012, d’acord amb el que consta en el document PLE 15/06-2012.
2) Comunicar el present acord al Gerent i a la Vicegerenta de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 38/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica per a la 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 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.
Vist que el Consell de Govern va acordar el 25 d’abril de 2012 “Delegar puntualment en la Comissió d’Estudis
de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria d’ordenació
acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que correspongui fins a la
propera sessió del Consell de Govern. L’exercici d’aquesta delegació ha de dur-sea terme de manera restrictiva
i caldrà fonamentar per a cada supòsit l’existència d’urgència”.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell de Govern realitzada el 8 de maig de 2012,
en relació a la creació de títols de màsters universitaris i elevar l’acord al Consell Social perquè exerceixi les
seves competències.
Vist l’acord pres a la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau del
Consell de Govern realitzada el 5 de juny de 2012, en relació a la creació de títols de màsters universitaris i a la
modificació de la denominació de màsters universitaris, i elevar l’acord al Consell Social perquè exerceixi les
seves competències.
Vist que, per a la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau del
Consell de Govern realitzada el 5 de juny de 2012,la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica ha comunicat que en
la proposta que ara es presenta es donen els pressupòsits d’urgència requerits, ja que, en cas de no aprovar-se
ara la proposta, no podrien complir-se els terminis fixats en els calendaris de programació acadèmica de
màsters universitaris per al curs 2012-2013.
Vist l’acord 18/2012 pres per la Comissió Acadèmica de 19 de juny, en virtut del qual s’acorda Informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la següent proposta d’acord: 1)Aprovar la creació de títols de
màsters universitaris següents: a) Màster universitari en Retina; b) Màster universitari en Psicopedagogia;
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c)Màster universitari en llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera; 2) Aprovar
les modificacions de denominació dels màsters universitaris següents: a) Modificació de la denominació del
màster universitari en Biologia Humana per la de màster en Antropologia Biològica; b) Modificació de la
denominació del màster universitari en Política Social, Treball i Gènere per la de màster universitari en Política
Social, Treball i Benestar; c) Modificació de la denominació del màster universitari en Reptes Actuals de la
Filosofia per la de màster universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània; 3) Encarregar al vicerector
competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar aquest
acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:
a) Màster universitari en Retina
b) Màster universitari en Psicopedagogia
c) Màster universitari en llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
2) Aprovar les modificacions de denominació dels màsters universitaris següents:
a) Modificació de la denominació del màster universitari en Biologia Humana per la de màster en
Antropologia Biològica.
b) Modificació de la denominació del màster universitari en Política Social, Treball i Gènere per la de màster
universitari en Política Social, Treball i Benestar.
c) Modificació de la denominació del màster universitari en Reptes Actuals de la Filosofia per la de màster
universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània.
3) Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 39/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Creació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist 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.
Vist que el Consell de Govern va acordar el passat 25 d’abril de 2012 “Delegar puntualment en la Comissió
d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria
d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que
correspongui fins a la propera sessió del Consell de Govern. L’exercici d’aquesta delegació ha de dur-sea terme
de manera restrictiva i caldrà fonamentar per a cada supòsit l’existència d’urgència”.
Vist l’acord pres en la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell de Govern realitzada el 8 de maig de 2012, en
relació a la creació dels títols de màsters i diplomes de postgrau propis, i elevar l’acord al Consell Social perquè
exerceixi les seves competències.
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Vist l’acord pres en la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i la Comissió d’Estudis de Postgrau del
Consell de Govern realitzada el 5 de juny de 2012, en relació a la creació dels títols de màsters i diplomes de
postgrau propis i a la modificació de la denominació del màster en “Comunicació, Periodisme i Humanitats.
Especialitat en Ideació i Narrativa Audiovisuals”, i elevar l’acord al Consell Social perquè exerceixi les seves
competències..
Vist que, per a la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau del
Consell de Govern realitzada el 5 de juny de 2012, la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica ha comunicat que en
la proposta que ara es presenta es donen els pressupòsits d’urgència requerits, ja que, en cas de no aprovar-se
ara la proposta, no podrien complir-se els terminis fixats en els calendaris de programació acadèmica de
màsters propis per al curs 2012-2013.
Vist l’acord 19/2012 pres per la Comissió Acadèmica de 19 de juny, en virtut del qual s’acorda Informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent proposta d’acord: 1) Aprovar la creació dels títols de
màsters i diplomes de postgrau propis següents : a) Màster en Infermeria en Transfusió Sanguínia i Teràpia
Cel·lular i Tissular; b)Màster en Gestió de la cadena de subministrament; c) Diploma de postgrau en Infermeria
en Donació i Transfusió Sanguínia; d) Màster en Analista d'Intel·ligència; e) Màster en Docència i Gestió
Universitàries; f)Diploma de postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari; g) Diploma de postgrau
en Educació Musical a l'Etapa Infantil; h) Diploma de postgrau en Formació per a la Intervenció Socioeducativa
en Persones Adultes amb Dificultats Especials; i) Diploma de postgrau en Comunicació i Humanitats; j) Diploma
de postgrau en Ideació i Narrativa Audiovisuals; k) Diploma de postgrau en Periodisme Literari; l) Diploma de
postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball; 2)Aprovar la modificació de la denominació del màster en
Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Ideació i Narrativa Audiovisuals, per la de màster en
Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Escriptura i Creació Audiovisual; 3) Encarregar al
vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord primer; 4)
Comunicaraquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
1) Aprovar la creació dels títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents :
a) Màster en Infermeria en Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular i Tissular
b) Màster en Gestió de la cadena de subministrament
c) Diploma de postgrau en Infermeria en Donació i Transfusió Sanguínia
d) Màster en Analista d'Intel·ligència
e) Màster en Docència i Gestió Universitàries
f)
Diploma de postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari
g) Diploma de postgrau en Educació Musical a l'Etapa Infantil
h)
Diploma de postgrau en Formació per a la Intervenció Socioeducativa en Persones Adultes amb
Dificultats Especials
i)
Diploma de postgrau en Comunicació i Humanitats
j)
Diploma de postgrau en Ideació i Narrativa Audiovisuals
k) Diploma de postgrau en Periodisme Literari
l)
Diploma de postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball
2) Aprovar la modificació de la denominació del màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat
en Ideació i Narrativa Audiovisuals, per la de màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en
Escriptura i Creació Audiovisual.
3) Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
4)
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 40/2012, de 26 de juny, del Consell Social
Creació de títols de doctorat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell de Govern reunida el 8 de maig de 2012, en
relació a la creació de títols de doctorat, i elevar l’acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
Vist l’acord 20/2012 pres per la Comissió Acadèmica de 19 de juny de 2012, pel qual acorda informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació dels títols de
doctorat següents: a) Electroquímica. Ciència i Tecnologia; b) Informació i documentació en la societat del
coneixement; 2) Encarregar el Vicerector competent en matèria d’ordenació 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-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
1) Aprovar la creació dels títols de doctorat següents:
a) Electroquímica. Ciència i Tecnologia
b) Informació i documentació en la societat del coneixement
2) Encarregar el Vicerector competent en matèria d’ordenació 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-los efectius.

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

Acord 18/2012, de 19 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica per a la 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.
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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.
Vist que el Consell de Govern va acordar el 25 d’abril de 2012 “Delegar puntualment en la Comissió d’Estudis
de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria d’ordenació
acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que correspongui fins a la
propera sessió del Consell de Govern. L’exercici d’aquesta delegació ha de dur-se a terme de manera restrictiva
i caldrà fonamentar per a cada supòsit l’existència d’urgència”.
Vist que a la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell de Govern realitzada el 8 de maig de 2012 es pren
l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la creació dels
títols de màsters universitaris següents, en el termes que s'annexen: Màster Universitari en Retina i Màster
Universitari en Psicopedagogia.
SEGON.- Donar coneixement d’aquest acord al Consell de Govern i elevar al Consell Social per tal que
exerceixin les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació 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.
Vist que la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell
de Govern realitzada el 5 de juny de 2012 es pren l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la creació del títol
de màster universitari en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera.
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels títols de màsters universitaris
següents en els termes que s’annexen.
TERCER.- Donar coneixement d’aquests acords al Consell de Govern i elevar-los al Consell Social per tal que
exerceixin les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació 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.
Vist que, per a la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau del
Consell de Govern realitzada el 5 de juny de 2012,la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica ha comunicat que en
la proposta que ara es presenta es donen els pressupòsits d’urgència requerits, ja que, en cas de no aprovar-se
ara la proposta, no podrien complir-se els terminis fixats en els calendaris de programació acadèmica de
màsters universitaris per al curs 2012-2013.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
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1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:
a) Màster universitari en Retina
b) Màster universitari en Psicopedagogia
c) Màster universitari en llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
2) Aprovar les modificacions de denominació dels màsters universitaris següents:
a) Modificació de la denominació del màster universitari en Biologia Humana per la de màster en
Antropologia Biològica.
b) Modificació de la denominació del màster universitari en Política Social, Treball i Gènere per la de màster
universitari en Política Social, Treball i Benestar.
c) Modificació de la denominació del màster universitari en Reptes Actuals de la Filosofia per la de màster
universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània.
3) Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 19/2012, de 19 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist 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.
Vist que el Consell de Govern va acordar el passat 25 d’abril de 2012 “Delegar puntualment en la Comissió
d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria
d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que
correspongui fins a la propera sessió del Consell de Govern. L’exercici d’aquesta delegació ha de dur-se a terme
de manera restrictiva i caldrà fonamentar per a cada supòsit l’existència d’urgència”.
Vist que en la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell de Govern realitzada el 8 de maig de 2012 es pren
l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la creació dels
títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents: Màster en Infermeria en Transfusió Sanguínia i
Teràpia Cel·lular i Tissular; Màster en Gestió de la cadena de subministrament; Diploma de postgrau en
Donació i Transfusió Sanguínia.
SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell Social per tal
que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació 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.
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Vist que en la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell
de Govern realitzada el 5 de juny de 2012 es pren l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la creació dels
títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents: Màster en Analista d'Intel·ligència; Màster en
Docència i Gestió Universitàries; Diploma de postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari; Diploma
de postgrau en Educació Musical a l'Etapa Infantil; Diploma de postgrau en Formació per a la Intervenció
Socioeducativa en Persones Adultes amb Dificultats Especials; Diploma de postgrau en Comunicació i
Humanitats; Diploma de postgrau en Ideació i Narrativa Audiovisuals; Diploma de postgrau en Periodisme
Literari; Diploma de postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball.
SEGON.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la modificació de la
denominació del màster en “Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Ideació i Narrativa
Audiovisuals” que passa a denominar-se “Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Escriptura i
Creació Audiovisual”.
Donar coneixement d’aquests acord al Consell de Govern.
TERCER.- Elevar l’aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment de
l’acord primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist que, per a la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau del
Consell de Govern realitzada el 5 de juny de 2012, la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica ha comunicat que en
la proposta que ara es presenta es donen els pressupòsits d’urgència requerits, ja que, en cas de no aprovar-se
ara la proposta, no podrien complir-se els terminis fixats en els calendaris de programació acadèmica de
màsters propis per al curs 2012-2013.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació dels títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents :
a) Màster en Infermeria en Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular i Tissular
b) Màster en Gestió de la cadena de subministrament
c) Diploma de postgrau en Infermeria en Donació i Transfusió Sanguínia
d) Màster en Analista d'Intel·ligència
e) Màster en Docència i Gestió Universitàries
f) Diploma de postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari
g) Diploma de postgrau en Educació Musical a l'Etapa Infantil
h) Diploma de postgrau en Formació per a la Intervenció Socioeducativa en Persones Adultes amb
Dificultats Especials
i) Diploma de postgrau en Comunicació i Humanitats
j) Diploma de postgrau en Ideació i Narrativa Audiovisuals
k) Diploma de postgrau en Periodisme Literari
l) Diploma de postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball
2) Aprovar la modificació de la denominació del màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat
en Ideació i Narrativa Audiovisuals, per la de màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en
Escriptura i Creació Audiovisual.
3) Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
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4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 20/2012, de 19 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de doctorat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell de Govern reunida el 8 de maig de 2012 pren l’acord
següent:
PRIMER.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la creació dels
títols de doctorat següents: a) Electroquímica. Ciència i Tecnologia; b) Informació i documentació en la societat
del coneixement
SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l’execució i el seguiment
d’aquests acords 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la creació dels títols de doctorat següents:
a) Electroquímica. Ciència i Tecnologia
b) Informació i documentació en la societat del coneixement
2) Encarregar el Vicerector competent en matèria d’ordenació 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-los efectius.
Acord 21/2012, de 19 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la modificació de la memòria del títol de grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que en la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i la Comissió d’Estudis de Postgrau de 5 de juny
de 2012 es pren l’acord següent:
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PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de Grau, en
els termes que s'annexen: Ciència i tecnologia dels aliments.
SEGON.- Informar al Consell Social del present acord.
TERCER.- Encarregar el Vicerectorat 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada sobre la modificació de la memòria del títol
de grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments.
Acord 22/2012, de 19 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la creació de Minors per al curs 2012-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que en la reunió conjunta de la Comissió d’Estudis de Grau i la Comissió d’Estudis de Postgrau de 5 de juny
de 2012 es pren l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els Minors següents, en els termes que s’annexen:
-

Minor
Minor
Minor
Minor
Minor
Minor

en
en
en
en
en
en

Estudios Alemanes
Estudios Vascos
Culturas y literaturas románicas medievales
Estudios Gallegos
Italiano
estudis de gènere

SEGON.- Donar coneixement d’aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social.
TERCER.- Encarregar el Vicerectorat 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada sobre la creació de Minors per al curs 20122013.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Estudis de Grau
[tornar a l’índex]

Acord 30/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.2.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2010-2011, que es relacionen,
Facultat de Medicina
Melchor Carbonell Socias
Roger Rovira López
Sandra Ruth Lau Rodríguez
Olga Peypoch Pérez
Elena Maria Rodríguez Bauzà
Natàlia Moreno Ribera
Facultat de Veterinària
Albert Barba Serrahima
Noemí Mañé Reed
Núria Arcarons Deseures
Andreu Colom Cadena
Lorena Serrano González
SEGON.- Encarregar el Vicerectorat 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 31/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta del Vicerectorat 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.
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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 13 de juliol de 2011, 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 del Vicerectorat 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 la memòria del títol de Grau en
Ciència i tecnologia dels aliments.
SEGON.- Informar al Consell Social del present acord.
TERCER.- Encarregar el Vicerectorat 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.
Acord 32/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció,
per al curs acadèmic 2012/2013, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2012/2013.
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 13 de juliol de 2011, 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 del Vicerectorat de Política Acadèmica, es la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs
2012/2013 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2012/2013 aprovades pels centres de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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TERCER.- Encarregar la vicerectora competent en matèria d’ordenació 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.
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Acord 33/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures d’universitat, per
al curs acadèmic 2012-2013, presentades pels departaments de la UAB.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2012-2013.
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, que
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure
elecció.
Vist l’article 261.1.c 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 preveu l’aprovació, per part de la
Comissió competent en la matèria, de les assignatures d’universitat ofertades per la UAB per cada curs
acadèmic.
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 del Vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2012-2013, que tot seguit es transcriu:

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 32 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 97

.

Universitat Autònoma de Barcelona

Juny / 2012

- 33 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 97

.

Universitat Autònoma de Barcelona

Juny / 2012

- 34 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 97

Juny / 2012

SEGON.- Encarregar la vicerectora competent en matèria d’ordenació 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.
Acord 34/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement
acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació
estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2012-2013.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al
curs acadèmic 2012-2013.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, 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 del Vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic aprovades per les estructures bàsiques
de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Revisar per al curs 2013-2014 les activitats anteriors per tal d’avaluar l’assoliment dels objectius
proposats.
TERCER.- Encarregar la vicerectora competent en matèria d’ordenació 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 35/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica d’aprovació de les accions propedèutiques proposades
pels centres per al curs acadèmic 2012-2013.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2012-2013.
Vist l’article 20 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i modificada
el 25 d’abril de 2012, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb
l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que
disposa, entre d’altres, que la Comissió d’Estudis de Grau haurà d’aprovar les accions propedèutiques
proposades pels centres.
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, la Comissió ’Estudis de Grau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2012-2013, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar el Vicerectorat 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.
Acord 36/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta del Vicerectorat 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 2012-2013.
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 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat 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 el Vicerectorat 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.

Acord 37/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vistes les sol·licituds de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de
l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà, adscrites a la UAB en data 21 de novembre de 2011, a favor
de la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat.
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a universitats públiques de centres
docents d’ensenyament superior.
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a
la UAB.
Vist l’article 12.3.d 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 d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern en matèria d’adscripció i vinculació de centres.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat i de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà, adscrites a la UAB en data 21 de novembre de
2011, a favor de la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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I.3.2. Comissió d’Estudis de Postgrau
[tornar a l’índex]

Acord 35/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 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 correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
Màster en Analista d’Intel·ligència
Màster en Docència i Gestió Universitàries
Màster en Experimentació en Química Fina
Màster en SAP ERP Financials
Màster en MBA en Gestió Hotelera
Màster en MBA in Hotel Management
Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria
Màster en Tradumàtica
Màster en Traducció Audiovisual
Màster en Atenció d’Infermeria a les Persones amb Problemes Cardíacs
Màster en Conductes Addictives: Prevenció i Intervenció Infermera
Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
Màster en Infermeria Oncològica
Diploma de Postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari
Diploma de Postgrau en Educació Musical a l’Etapa Infantil
Diploma de Postgrau en Formació per a la Intervenció Socioeducativa en Persones Adultes amb Dificultats
Especials
Diploma de Postgrau en Comunicació i Humanitats
Diploma de Postgrau en Ideació i Narrativa Audiovisuals
Diploma de Postgrau en Periodisme Literari
Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Treball

-

SEGON.- Aprovar per delegació del Consell de Govern, per al curs acadèmic 2012-2013, els plans d’estudis de
màsters i diplomes de postgrau propis següents:
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Master
Màster
Màster
Master
Màster
Màster
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en Administració i Direcció de Comerços i Distribució
en Administració i Direcció de Comerços i Distribució (on line)
in Administration and Management of Business
en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals
en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals (on line)
in International Business Management
en Logística Integral
en Logística Integral (on line)

TERCER.- Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent 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.
Acord 36/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 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 creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vist que el Consell de Govern va acordar el passat 25 d’abril de 2012 “Delegar puntualment en la Comissió
d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria
d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que
correspongui fins a la propera sessió del Consell de Govern. L’exercici d’aquesta delegació ha de dur-se a terme
de manera restrictiva i caldrà fonamentar per a cada supòsit l’existència d’urgència”.
Vist que la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica ha comunicat que en la proposta que ara es presenta es donen
els pressupòsits d’urgència requerits, ja que, en cas de no aprovar-se ara la proposta, no podrien complir-se els
terminis fixats en els calendaris de programació acadèmica de màsters propis per al curs 2012-2013.
Vist l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, referent a la delegació de competències dels òrgans administratius en altres òrgans de
la mateixa administració pública, en aplicació del qual, els actes que siguin adoptats per delegació inclouran
sempre “per delegació”, tot indicant la data de l’acord de delegació adoptat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la creació dels
títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents
-

.

Màster en Analista d'Intel·ligència
Màster en Docència i Gestió Universitàries
Diploma de postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari
Diploma de postgrau en Educació Musical a l'Etapa Infantil
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Diploma de postgrau en Formació per a la Intervenció Socioeducativa en Persones Adultes amb
Dificultats Especials
Diploma de postgrau en Comunicació i Humanitats
Diploma de postgrau en Ideació i Narrativa Audiovisuals
Diploma de postgrau en Periodisme Literari
Diploma de postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball

SEGON.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la modificació de la
denominació del màster en “Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Ideació i Narrativa
Audiovisuals” que passa a denominar-se “Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Escriptura i
Creació Audiovisual”.
TERCER.- Donar coneixement d’aquests acord al Consell de Govern.
QUART.- Elevar l’aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment de
l’acord primer.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 37/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 14 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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització, que tot seguit es transcriu:
Nova creació de cursos d’especialització
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Informació de Cursos de Nova Creació

Curs acadèmic 2011-12

Denominació

Centre responsable

Instrucció d'Unitats Canines
de Treball
Tractaments Eficaços en
Psicologia: Guies Clíniques

EPSI

Direcció

Durada

Previsió d'Ingressos

Josep Manel López

Departament de Psicologia
Clínica i de la Salut

55 ECTS

Jordi Obiols

5 ECTS

SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer.
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 38/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de places i línies de recerca d’estudis de doctorat presentades pels centres corresponents a
l'Escola de Postgrau, per al curs 2012-2013.
Atesa la necessitat d’implementar les places i línies de recerca d’estudis de doctorat que es presenten per tal
d’ajustar-se 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 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis dels estudis de doctorat, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les places i línies de recerca dels estudis de doctorat,
que tot seguit es transcriu:
Aprovació de places i línies de recerca dels estudis de doctorat de conformitat amb el Reial Decret
1393/2007, per al curs 2012-2013.

Alumnes matriculats 2011/12
ESTUDI DE
DOCTORAT
Biologia
Cel·lular
Ciències dels
aliments
Comunicació
Audiovisual i
Publicitat
Comunicació i
Periodisme

.

Places

Places

Places

Places

09/10

10/11

11/12

12/13

15

15

15

10

15

15

15

10

12

12

12

10

10

10

10

20

69001
(1r seg.)

Universitat Autònoma de Barcelona

69002
69003
(2n seg.) (3r seg.)

69004
(4t seg.)

Total

8

22

4

4

6

4

4

16

2

-

1

-

26

14

10

-
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38

N

30

N

3

N

50

N
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Contingut de
comunicació
en l’era digital
(B)
Didàctica de
la Història, la
Geografia i les
CC. Socials
Didàctica de
la Llengua i la
Literatura
Dret Privat

20

20

15

10

10

10

10

10

15

15

5

10

25

25

25

20

Enginyeria
Electrònica
Geografia

20

20

20

10

30

30

20

10

Microelectróni
ca i sistemes
electrònics
Neurociències

10

10

10

5

10

10

10

15

Producció
animal
Psicología
Clínica i de
la Salut*
Psiquiatria

25

25

25

20

16

16

16

13

12

12

12

15

Química

50

50

30

40

Tª. de la
Literatura i
Lit.
Comparada
Traducció i
estudis
interculturals

10

10

10

15

20

20

20

15

6

11

-

7

8

9

-

-

9

10

10

7

8

12

7

7

4

8

18

4

3

13

11

18

9

11

19

10

8

20

10

4

-

18

10

15

24

16

10

15

N

Noves línies de recerca
(les reformulen totes)
Annex 1 (pàg 3)

22

N

Augment del nombre de
places

17

N

36

N

34

N

Disminució del nombre de
places
Disminució del nombre de
places
Disminució del nombre de
places

12

N

Disminució del nombre de
places

45

N

51

N

48

N

Augment del nombre de
places
Nova línia de recerca
Annex 2 (pàg. 4)
Disminució del nombre de
places
Disminució del nombre de
places

34

N

102

S

49

N

Augment del nombre de
places

47

N

Disminució del nombre de
places
Canvis de a les línies de
recerca (les reformulen
totes)
Annex 3(pàg 5)

-

20

23

Disminució del nombre de
places

-

6

-

N

-

-

11

.

4

3

9

37



9

18

18

Augment del nombre de
places
Augment del nombre de
places

5

11

Nova proposta de doctorat sota el RD 99/2011 per al curs 2012/13 si es verifica
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(Annex 1)
Canvis a les línies de recerca dels Estudis de Doctorat en Didàctica de la Història, la Geografia i les CC. Socials
CURS 2012/2013
Noves Línies de recerca:
L'anàlisi de la pràctica educativa i de la formació del professorat en didàctica de les ciències socials.
L'ensenyament de la història i la construcció del temps històric. Memòria i consciència històrica.
La construcció de l'espai en l'ensenyament, lectura del paisatge i interpretació del territori. L'educació per a la
sostenibilitat.
L'ensenyament de la història de l'art i del patrimoni cultural.
Les competències socials i ciutadanes. L'educació democràtica per a la ciutadania i la formació cívico-política.
Els problemes socials rellevants o les qüestions socialment vives a l’ensenyament de les ciències socials.
L'elaboració, anàlisi i experimentació de materials curriculars de didàctica de les ciències socials.
Línies de recerca que són baixa:
L'anàlisi de la pràctica educativa.
L'anàlisi de materials didàctics.
L'educació per a la ciutadania.
L'ensenyament de la memòria històrica.
L'ensenyament del temps històric i la construcció de la temporalitat.
La formació inicial del professorat de ciències socials.
La interpretació del patrimoni cultural, els museus i les fonts històriques.
La interpretació i la representació de l'espai geogràfic.
La narració històrica en contextos multiculturals.
Les competències lingüístiques en ciències socials.

(Annex 2)
Canvis a les línies de recerca dels Estudis de Doctorat en Neurociències
CURS 2012/2013
Nova Línia de recerca:
"Biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer" Dr. Rafael Blesa rafael .blesa@uab.cat
Dr. Albert Lleó alleo@santpau.cat

.
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(Annex 3)
Canvis a les línies de recerca dels Estudis de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals
CURS 2012/2013
Noves Línies de recerca:

a)

Àrea de coneixement: traducció i interpretació
1.- Traducció de textos especialitzats
Possibles directors: Anabel Galán, Anna Aguilar-Amat, Carme Bestué, Inna Kozlova, Laura Santamaria, Mariana
Orozco,
Nicole Martínez, Núria d’Asprer, Olivia Fox, Patricia Rodríguez-Inés, Pilar Sánchez-Gijón, Wilhelm Neunzig.
2.- Traducció de textos literaris: Anne-Hélène Suárez, Carles Biosca, Carles Castellanos, Carme Mangiron,
Francesc Parcerisas,
Françoise Lenoir, Helena Casas, Helena Tanqueiro, Joaquim Sala-Sanahuja, Mercè Altimir, Miquel Edo, Montserrat
Bacardí,
Núria d’Asprer, Pilar Sánchez-Gijón, Ramon Lladó, Sara Rovira-Esteva.
3.- Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació: Anna Matamala ,Anne-Hélène Suárez,
Carme Mangiron,
Joaquim Sala-Sanahuja, Laura Santamaria, Olga Torres-Hostench, Pilar Orero, Stephen Hampshire,
4.- Interpretació: Anna Gil, Marta Arumí, Lupe Romero Ramos, Stephen Hampshire,
5.- Tradumàtica. TIC aplicades a la traducció: Anna Aguilar-Amat, Carme Bestué, Anabel Galán, Stephen
Hampshire, Mònica Fernàndez,
Ramon Piqué, Patricia Rodríguez-Inés, Pilar Sánchez-Gijón, Olga Torres-Hostench.
6.- Formació en traducció i interpretació: Marta Arumí, Allison Beeby, Laura Berenguer, Núria d'Asprer, Mònica
Fernández, Olivia Fox,
Anabel Galán, Stephen Hampshire, Lupe Romero, Amparo Hurtado, Wilhelm Neunzig, Marisa Presas, Patricia
Rodríguez-Inés, Pilar Sánchez-Gijón,
Anne-Hélène Suárez, Helena Tanqueiro, Olga Torres-Hostench, Minkang Zhou.
7.- Història de la traducció i la interpretació: Carles Biosca, Francesc Parcerisas, Joaquim Sala-Sanahuja, Judit
Fontcuberta, Maite Rodríguez,
Miquel Edo, Montserrat Bacardí, Ramon Lladó.
8.-Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i la interpretació: Albert Branchadell, Allison Beeby,
Anna Aguilar-Amat, Anna Gil,
Carles Biosca, Carles Castellanos, Francesc Parcerisas, Françoise Lenoir, Helena Tanqueiro, Hesham Abu-Sharar,
Jeroni Sureda,
Laura Santamaria, Lucía Molina, Maite Rodríguez, Mercè Altimir, Minoru Shiraishi, Miquel Edo, Olivia Fox, Ramon
Lladó.
9.-Textualitat i traducció: Allison Beeby, Amparo Hurtado Albir, Anna Gil, Anna Matamala, Helena Tanqueiro,
Joaquim Sala-Sanahuja, Miquel Edo,
Núria d’Asprer, Olivia Fox, Ramon Lladó.
10.-Cognició en traducció i interpretació: Amparo Hurtado Albir, Inna Kozlova, Lupe Romero, Marisa Presas,
Marta Arumí, Pilar Orero,
Stephen Hampshire, Wilhelm Neunzig.
11.-Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació: Amparo Hurtado Albir, Anabel Galán,
Francesc Parcerisas, Olga Torres-Hostench,
Pilar Sánchez-Gijón, Stephen Hampshire.
12.-Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació: Amparo Hurtado
Albir, Lupe Romero, Mònica Fernàndez,
Olga Torres-Hostench, Stephen Hampshire, Wilhelm Neunzig.
b) Àrea de coneixement: estudis de l'Àsia Oriental
1.-Llengua i literatura de l'Àsia Oriental: Anne-Hélène Suárez, Carme Mangiron,Helena Casas, Jordi Mas López,
Maite Rodríguez,
Makiko Fukuda, Mihwa Jo, Sara Rovira-Esteva, Seán Golden.
2.-Política i relacions internacionals de l'Àsia Oriental: Joaquín Beltrán, Maite Rodríguez, Seán Golden.
3.-Societat de l'Àsia Oriental: Amelia Sáiz, Joaquín Beltrán, Seán Golden,
4.-Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental: Amelia Sáiz, Anne-Hélène Suárez, Artur Lozano
,Blai Guarné, Joaquín Beltrán,
Jordi Mas López, Maite Rodríguez, Makiko Fukuda, Mercè Altimir, Minkang Zhou, Nicole Martínez Melis, Seán Golden.
5.-Economia de l'Àsia Oriental: Joaquín Beltrán, Manel Brañas.

Línies de recerca del curs 2011/2012:
Traducció especialitzada :Carles Castellanos, Ramon Lladó, Wilhelm Neunzig, Mariana Orozco, Patricia Rodríguez, Pilar
Sánchez-Gijón
Traducció de textos religiosos :Nicole Martínez Melis
Traducció literària :Montserrat Bacardí,Carles Castellanos, Nuria d’Asprer, Miquel Edo, Judit Fontcuberta, Anna Gil, Ramon
Lladó, Pilar Orero, Francesc Parcerisas, Carles Prado, Marisa Presas, Sara Rovira, Helena Tanqueiro
Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació:Eduard Bartoll, Jordi Mas López, Anna Matamala, Pilar
Orero, Minkang Zhou
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Autotraducció: Francesc Parcerisas, Helena Tanqueiro
Interpretació : Marta Arumí
Traducció i TICs : Mònica Fernández-Rodríguez, Ramon Piqué, Patricia Rodríguez, Pilar Sánchez-Gijón, Olga Torres
Didàctica de la traducció i la interpretació : Marta Arumí, Allison Beeby, Mònica Fernández-Rodríguez, Amparo Hurtado
Albir, Wilhelm Neunzig, Mariana Orozco, Marisa Presas, Patricia Rodríguez, Minkang Zhou
Didàctica de llengües per a traductors i intèrprets : Marta Arumí, Allison Beeby, Miquel Edo, Marisa Presas, Sara Rovira,
Regina Saraiva
Traducció i estandardització de llengües : Carles Castellanos
Història de la traducció i la interpretació: Montserrat Bacardí, Allison Beeby, Judit Fontcuberta, Anna Gil, Nicole Martínez
Melis, Francesc Parcerisas
Estudis interculturals : Allison Beeby, Carles Castellanos, Anna Gil, Françoise Lenoir, Jordi Mas López, Nicole Martínez
Melis, Lucia Molina, Wilhelm Neunzig, Mariana Orozco, Ramon Piqué, Carles Prado
Estudis contrastius : Allison Beeby, Miquel Edo, Amparo Hurtado Albir, Sara Rovira
Traducció i anàlisi crítica del discurs : Allison Beeby, Carles Castellanos, Nuria d’Asprer, Anna Gil, Amparo Hurtado Albir,
Ramon Lladó, Anna Matamala, Sara Rovira
Aspectes cognitius de la traducció i la interpretació : Marta Arumí, Mònica Fernández-Rodríguez, Anna Gil, Amparo
Hurtado Albir, Wilhelm Neunzig, Pilar Orero, Marisa Presas
Estudis empírico-experimentals : Allison Beeby, Mònica Fernández-Rodríguez, Amparo Hurtado Albir, Wilhelm Neunzig,
Mariana Orozco
Lingüística i literatura d'Àsia Oriental : Allison Beeby, Jordi Más López, Carles Prado, Sara Rovira
Política i relacions internacionals d’Àsia Oriental : Seán Golden, Joaquín Beltrán
Pensament d’Àsia Oriental : Seán Golden
Societat d’Àsia Oriental : Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou, Carles Prado
Cultura i interculturalidad d’Àsia Oriental : Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou, Sara Rovira, Jordi Mas, Carles
Prado
Economia d’Àsia Oriental : Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou

SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat 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 39/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres
corresponents.
Vist l'article 277 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, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en
funció de la vàlua científica de les tesis defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de
juliol de 2011, pel que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que
li correspon aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política
Acadèmica, la Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de Doctorat.
Juan José González López
Gerard Àlvarez Juste
Hildegard Resinger
José Manuel Dávila Montes
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Carlos Prado Fonts
Olga Torres Hostench
Patricia Rodríguez Inés
María Carmen Bestué Salinas
Isabel Galán Mañas
María Mercedes Altimir Losada
María Guadalupe Romero Ramos
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat 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 40/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta del Vicerectorat 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 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 creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vist que el Consell de Govern va acordar el passat 25 d’abril de 2012 “Delegar puntualment en la Comissió
d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria
d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que
correspongui fins a la propera sessió del Consell de Govern. L’exercici d’aquesta delegació ha de dur-se a terme
de manera restrictiva i caldrà fonamentar per a cada supòsit l’existència d’urgència”.
Vist que la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica ha comunicat que en la proposta que ara es presenta es donen
els pressupòsits d’urgència requerits, ja que, en cas de no aprovar-se ara la proposta, no podrien complir-se els
terminis fixats en els calendaris de programació acadèmica de màsters universitaris per al curs 2012-2013.
Vist l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, referent a la delegació de competències dels òrgans administratius en altres òrgans de
la mateixa administració pública, en aplicació del qual, els actes que siguin adoptats per delegació inclouran
sempre “per delegació”, tot indicant la data de l’acord de delegació adoptat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per acord de delegació del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, la creació del títol
de màster universitari següent:
-

Màster Universitari en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera

SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels títols de màsters universitaris
següents:
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Biologia Humana (1)

Juny / 2012
NOM PROPOSAT
Antropologia Biològica

Política Social, Treball i Gènere

Política Social, Treball i Benestar

Reptes Actuals de la Filosofia (2)

Reptes de la Filosofia Contemporània.

Aquestes modificacions responen a l’informe previ d’avaluació de les memòries i s’incorporen en el procés d’al·legacions a
l’esmentat informe.
(1) Interuniversitari UB-UAB, coordina UB
(2) Interuniversitari UAB-UdG, coordina UAB

TERCER.- Donar coneixement d’aquests acords al Consell de Govern i elevar-los al Consell Social per tal que
exerceixin les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació 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 41/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau

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.
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 dels títols corresponents pels òrgans corresponents:
-Màster Universitari en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
SEGON.- Informar al Consell Social del present acord.
TERCER.- Encarregar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
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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 42/2012, de 5 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres de programació dels Minors en Estudis Alemanys, en
Estudis Bascos, en Cultures i Literatures Romàniques Medievals, en Estudis Gallecs i en Italià.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’aquests itineraris per al curs acadèmic 2013-2014.
Vist l’article 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i modificada
el 25 d’abril de 2012, que estableix que els minors són itineraris d’universitat amb responsabilitat de
programació d’un centre i oberts a estudiants de diferents graus, i que disposa, entre d’altres, que aquests
estudis seran aprovats per la Comissió competent en matèria d’ordenació acadèmica.
Vist que el Consell de Govern va acordar el passat 25 d’abril de 2012 “Delegar puntualment en la Comissió
d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria
d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que
correspongui fins a la propera sessió del Consell de Govern. L’exercici d’aquesta delegació ha de dur-se a terme
de manera restrictiva i caldrà fonamentar per a cada supòsit l’existència d’urgència”.
Vist que la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica ha comunicat que en la proposta que ara es presenta es donen
els pressupòsits d’urgència requerits, ja que, en cas de no aprovar-se ara la proposta, no podrien complir-se els
terminis fixats en els calendaris de programació acadèmica per al curs 2012-2013.
Vist l'article 12.2 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’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat 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 els Minors següents, de manera condicionada a que
s’incorporin les esmenes proposades per aquesta comissió:
-

Minor
Minor
Minor
Minor
Minor
Minor

en
en
en
en
en
en

Estudios
Estudios
Culturas
Estudios
Italiano
Estudios

Alemanes
Vascos
y Literaturas Románicas Medievales
Gallegos
de Genero

SEGON.- Donar coneixement d’aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social.
TERCER.- Encarregar el Vicerectorat 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.
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I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 16/2012, de 7 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta de la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent.
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 8 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per
Consell de Govern en data 7 de novembre de 2007, modificat per l'acord de la Comissió de
d'Avaluació de 25 de juny de 2008, i modificat per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic
desembre de 2009 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es reuneix tantes vegades
necessari per analitzar els expedients i fer-ne la valoració.

acord del
Qualitat i
de 18 de
com sigui

Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a diverses sol·licituds i
recursos en relació amb l’activitat docent del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2011
i se’n analitzarà i es prendran els corresponents acords d’actuació i de resolució.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les propostes d’actuació de les resolucions de les sol·licituds i dels recursos en relació amb
l’activitat docent del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2011, que tot seguit es
transcriu:
Convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB per
períodes meritats fins 31/12/2011, per optar al tram docent autonòmic.

Relació provisional de professorat amb proposta de resolució favorable
per períodes finalitzats entre el 01/01/2003 i el 31/12/2011.

El termini de presentació d’al·legacions del professorat que no hi consta
és fins el 20/06/2012.

.

NIF

periode

00243062K

01/10/2006 - 30/09/2011

10764996F

01/10/2006 - 30/09/2011

11428665B

07/01/2006 - 07/01/2011

14576011Z

01/01/2007 - 31/12/2011
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15896845G

01/10/2006 - 30/09/2011

16488760Z

01/10/2006 - 30/09/2011

16523922D

01/10/2006 - 30/09/2011

16532886A

01/07/2006 - 30/06/2011

17139475J

01/10/2006 - 30/09/2011

17422156R

01/10/2006 - 30/09/2011

17425778N

01/01/2007 - 31/12/2011

18414251Z

01/10/2006 - 30/09/2011

19836927W

16/09/2006 - 16/09/2011

19983729H

01/10/2006 - 01/10/2011

21429276S

07/09/2006 - 06/09/2011

21622590Z

01/11/2006 - 31/10/2011

24164885G

16/05/2006 - 15/05/2011

24180981T

01/01/2007 - 31/12/2011

24357621T

15/09/2006 - 14/09/2011

25020903P

01/01/2007 - 31/12/2011

25148494H

01/10/2006 - 30/09/2011

25571471W

12/05/2006 - 11/05/2011

25633285S

25/09/2006 - 15/10/2011

27231759N

21/04/2006 - 24/04/2011

28915989K

01/02/2006 - 31/01/2011

29174675A

03/09/2005 - 27/12/2011

31361502J

31/01/2006 - 30/01/2011

32764318J

24/08/2001 - 24/08/2011

33310514M

02/08/2006 - 04/08/2011

33862269J

01/10/2006 - 01/10/2011

33862313B

22/11/2005 - 23/11/2010

33863866T

31/10/2006 - 30/10/2011

33877845H

01/01/2007 - 31/12/2011

33880278J

15/09/2005 - 14/09/2011

33882904V

01/10/2006 - 30/09/2011

33885933X

01/10/2006 - 01/10/2011

33886035C

01/03/2006 - 28/02/2011

33888605Z

16/03/2006 - 19/03/2011

33889858W

01/10/2006 - 30/09/2011

33904432V

23/05/2006 - 24/05/2011

33907007Q

10/01/2006 - 09/01/2011

33908052A

09/06/2006 - 10/06/2011

33924785S

16/09/2006 - 15/09/2011

33968649H

02/02/2006 - 04/02/2011

34731216C

01/07/2006 - 02/07/2011

34739234B

15/09/1998 - 14/09/2006

34746401W

25/09/2005 - 20/06/2011

34923472L

01/01/2007 - 31/12/2011

35029036J

01/11/2006 - 31/10/2011
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35039059P

15/09/2006 - 14/09/2011

35040326X

01/10/2006 - 30/09/2011

35056567J

03/06/2006 - 02/06/2011

35058141T

01/01/2007 - 31/12/2011

35066391Q

09/12/2005 - 11/12/2010

35075680J

01/10/2006 - 30/09/2011

35113356S

01/01/2007 - 31/12/2011

36091152N

01/10/2006 - 01/10/2011

36481666D

01/10/2006 - 30/09/2011

36504636W

01/10/2006 - 01/10/2011

36535473L

01/10/2006 - 30/09/2011

36551085Z

01/01/2007 - 31/12/2011

36569094Z

01/10/2006 - 30/09/2011

36919664H

01/10/2006 - 30/09/2011

36928428L

01/10/2006 - 30/09/2011

36956711N

01/10/2006 - 30/09/2011

36960567G

01/10/2006 - 30/09/2011

36965762R

01/01/2007 - 31/12/2011

36968137F

01/04/2006 - 31/03/2011

36971224N

01/10/2006 - 30/09/2011

36978467X

15/09/2006 - 14/09/2011

37236975K

01/10/2006 - 30/09/2011

37237744P

01/01/2007 - 31/12/2011

37242222R

01/10/2006 - 01/10/2011

37248107K

01/01/2007 - 31/12/2011

37258934S

01/10/2006 - 30/09/2011

37262197N

01/10/2006 - 30/09/2011

37276125W

30/08/2006 - 02/09/2011

37278613Y

18/07/2006 - 17/07/2011

37283500V

01/04/2006 - 05/04/2011

37310373A

01/10/2006 - 30/09/2011

37313741J

01/10/2006 - 30/09/2011

37326907T

01/11/1997 - 14/09/2005

37326907T

15/09/2005 - 14/09/2010

37353886T

16/01/2006 - 15/01/2011

37355606H

30/09/2006 - 29/09/2011

37367824T

25/06/2006 - 24/06/2011

37371641E

15/09/2006 - 14/09/2011

37374410P

15/09/2006 - 16/09/2011

37382225A

15/09/2001 - 15/09/2011

37608811Q

01/04/2006 - 31/03/2011

37622726Q

01/10/2006 - 30/09/2011

37624423B

01/10/2006 - 30/09/2011

37627568M

01/10/2006 - 01/10/2011

37636985S

01/01/2007 - 31/12/2011
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37637905S

11/12/2002 - 10/12/2007

37646607T

21/08/2006 - 20/08/2011

37649265J

01/09/2006 - 31/08/2011

37656114P

01/10/2006 - 30/09/2011

37658102H

31/10/2006 - 31/10/2011

37662791S

01/10/2006 - 30/09/2011

37670566Q

10/05/1995 - 11/05/2005

37679284V

17/05/2006 - 16/05/2011

37690384P

01/01/2007 - 31/12/2011

37722024T

01/10/2006 - 30/09/2011

37722139T

01/01/2007 - 31/12/2011

37723122V

01/12/2006 - 30/11/2011

37724304A

02/07/2000 - 01/07/2005

37724304A

02/07/2005 - 01/07/2010

37727364G

24/01/2006 - 24/01/2011

37735627X

31/01/2006 - 30/01/2011

37740977R

16/09/2006 - 15/09/2011

37745794B

01/01/2007 - 31/12/2011

37774965H

01/01/2007 - 31/12/2011

38039529J

01/10/2006 - 30/09/2011

38052891N

01/10/2006 - 30/09/2011

38059044R

01/06/2006 - 31/05/2011

38085113B

01/01/2007 - 31/12/2011

38147232F

01/10/2001 - 01/04/2011

38398789J

01/10/2006 - 30/09/2011

38462849H

01/01/2007 - 31/12/2011

38470989Q

01/10/2006 - 30/09/2011

38471483G

01/10/2006 - 30/09/2011

38481842J

01/10/2006 - 30/09/2011

38487285M

01/01/2007 - 31/12/2011

38493028K

01/01/2007 - 31/12/2011

38494699J

01/09/2006 - 31/08/2011

38505088Y

02/10/2006 - 01/10/2011

38510587P

01/06/2006 - 31/05/2011

38556854E

08/09/2006 - 09/09/2011

38756407G

01/10/2006 - 30/09/2011

38780916H

01/01/2007 - 31/12/2011

38794700W

04/05/1998 - 14/09/2007

38801597E

16/09/2006 - 16/09/2011

38806428T

15/09/2006 - 14/09/2011

38873462N

30/01/2004 - 23/11/2010

39005249D

27/10/2006 - 27/10/2011

39028933A

03/01/2006 - 02/01/2011

39032779P

31/01/2006 - 30/01/2011

39043282T

01/01/2007 - 31/12/2011
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39143818A

01/10/2006 - 30/09/2011

39146577W

15/09/2006 - 15/09/2011

39147624Z

01/10/2006 - 01/10/2011

39161343W

12/12/2006 - 11/12/2011

39162589Y

11/11/2006 - 10/11/2011

39168805N

01/01/2007 - 31/12/2011

39177023L

24/07/2006 - 24/07/2011

39179507L

01/01/2007 - 31/12/2011

39184332Z

15/09/2002 - 14/09/2010

39184852M

23/12/2006 - 23/12/2011

39185014Y

15/10/2006 - 14/10/2011

39187668S

13/11/2006 - 14/11/2011

39314426C

15/12/2000 - 31/12/2011

39314734Y

01/01/2007 - 31/12/2011

39331219T

31/12/2006 - 30/12/2011

39343132E

02/03/2006 - 01/03/2011

39343311V

15/09/2005 - 14/09/2011

39343903B

09/09/2006 - 09/09/2011

39361855T

02/12/2006 - 04/12/2011

39364307Z

01/10/2001 - 21/01/2010

39366636C

01/01/2006 - 04/03/2011

39649081W

14/05/2006 - 13/05/2011

39652426N

01/01/2007 - 31/12/2011

39674581H

01/09/2006 - 31/08/2011

39824000Y

01/10/2006 - 30/09/2011

39832923M

30/09/2006 - 29/09/2011

39846217M

01/01/2007 - 31/12/2011

39857935Q

18/01/2006 - 17/01/2011

39859905P

01/01/2007 - 31/12/2011

39875005C

15/12/2006 - 16/12/2011

40253597D

01/10/2006 - 30/09/2011

40291939X

01/10/2006 - 30/09/2011

40300469F

24/07/2006 - 23/07/2011

40309823T

01/10/2006 - 30/09/2011

40317374F

01/04/2006 - 02/04/2011

40823682Q

01/11/2006 - 31/10/2011

40861263S

10/04/2006 - 09/04/2011

40869062V

01/01/2007 - 31/12/2011

40896450N

01/01/2007 - 31/12/2011

40897748E

01/10/2006 - 30/09/2011

40980151Q

19/11/2006 - 21/11/2011

40981095V

23/10/2006 - 23/10/2011

40983046J

30/09/1996 - 14/09/2010

40985079E

09/02/2006 - 08/02/2011

40994849V

01/09/1998 - 14/09/2008
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41389128F

01/12/2006 - 30/11/2011

41496797J

15/10/2006 - 14/10/2011

42806447C

08/03/2005 - 12/03/2010

43267705J

01/10/2006 - 30/09/2011

43394718C

12/10/2006 - 11/10/2011

43400797G

16/12/2003 - 04/07/2011

43405016Z

18/03/2006 - 17/03/2011

43410659E

01/01/1999 - 14/09/2009

43412721Z

05/11/2006 - 09/11/2011

43416911H

01/01/2007 - 31/12/2011

43417840G

01/01/2007 - 31/12/2011

43418173S

10/08/2006 - 11/08/2011

43512927D

01/01/2007 - 31/12/2011

43521460D

15/09/2006 - 14/09/2011

43546379L

15/09/2001 - 14/09/2011

43627440M

14/01/2006 - 13/01/2011

43684374Z

09/09/2006 - 08/09/2011

43685888X

15/09/2006 - 14/09/2011

43686558J

15/09/2006 - 16/09/2011

43705966D

15/09/2006 - 14/09/2011

43719418Y

15/09/2006 - 14/09/2011

43719968G

15/09/2006 - 16/09/2011

43722918X

15/09/2004 - 06/06/2011

44023574X

01/05/2002 - 04/02/2011

44962826B

01/12/1998 - 20/11/2011

44984506W

15/09/2006 - 14/09/2011

45462461V

15/09/2005 - 17/09/2011

45479413H

20/10/2006 - 20/10/2011

46106262W

01/01/2007 - 31/12/2011

46106936D

01/10/2006 - 01/10/2011

46116462J

15/09/2006 - 16/09/2011

46116634R

01/01/2007 - 31/12/2011

46116810Q

15/07/2006 - 14/07/2011

46118937G

16/09/2006 - 16/09/2011

46126083C

01/10/2006 - 30/09/2011

46129059Y

24/09/2006 - 25/09/2011

46209319L

01/10/2006 - 30/09/2011

46209804K

01/10/2006 - 01/10/2011

46210203Y

01/10/2006 - 30/09/2011

46212004J

01/01/2007 - 31/12/2011

46217444W

01/10/2006 - 30/09/2011

46217914N

01/10/2006 - 30/09/2011

46219712Q

01/04/2006 - 31/03/2011

46222575G

01/10/2006 - 30/09/2011

46225833L

15/09/2006 - 14/09/2011
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46301831W

02/07/2006 - 01/07/2011

46302511S

01/10/2006 - 30/09/2011

46315360F

01/10/2006 - 30/09/2011

46318754C

01/10/2006 - 30/09/2011

46328042Q

15/08/2006 - 14/08/2011

46332646C

01/10/2006 - 30/09/2011

46339344W

09/05/2006 - 14/07/2011

46348446L

19/10/1999 - 14/09/2011

46354668P

01/01/2004 - 17/12/2011

46530091X

24/10/2006 - 23/10/2011

46543896S

01/01/2007 - 31/12/2011

46564302C

15/09/2006 - 14/09/2011

46601010C

02/09/2006 - 01/09/2011

46602335B

01/01/2007 - 31/12/2011

46620920N

15/09/2006 - 14/09/2011

46620967J

01/01/2007 - 31/12/2011

46641597N

16/09/2006 - 15/09/2011

46642684H

15/09/2006 - 15/09/2011

46644602G

02/11/2006 - 06/11/2011

46653111A

23/09/2006 - 23/09/2011

46654991C

20/12/2006 - 20/12/2011

46660624H

01/03/2006 - 28/02/2011

46664310R

15/09/2006 - 14/09/2011

46670892M

04/05/2006 - 03/05/2011

46672389F

01/01/2007 - 31/12/2011

46703358H

15/09/2003 - 20/09/2011

46806967N

01/10/2006 - 30/09/2011

47648719X

01/01/2003 - 21/04/2011

47650194J

15/09/2005 - 14/09/2011

47879710N

15/09/2006 - 17/09/2011

49186651R

24/10/2004 - 11/10/2011

52163085M

01/01/2007 - 31/12/2011

52170407J

15/12/2006 - 14/12/2011

52177182A

01/01/2007 - 31/12/2011

52594576Q

15/09/2006 - 14/09/2011

52625322B

15/09/2006 - 14/09/2011

53120791Z

15/09/2001 - 14/09/2011

53128757E

15/09/2003 - 14/09/2011

53293027A

15/09/2002 - 17/09/2008

71182296X

05/09/2003 - 07/09/2008

73523566H

01/10/2006 - 30/09/2011

77269419E

01/10/2006 - 01/10/2011

77292345V

01/10/1985 - 24/04/2008

77295661K

15/09/2006 - 14/09/2011

77300900Q

08/04/2006 - 07/04/2011
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77527912H

02/12/2006 - 01/12/2011

77603564T

31/12/2006 - 30/12/2011

77627395A

15/09/2002 - 19/03/2011

77729396E

01/10/2006 - 30/09/2011

77733375E

19/02/2006 - 18/02/2011

77783804N

02/03/2006 - 01/03/2011

77911321V

01/12/2005 - 25/10/2011

78022321L

25/11/2006 - 24/11/2011

78147353T

17/06/2006 - 16/06/2011

90000376L

01/01/2007 - 31/12/2011

X0163262P

26/06/2006 - 25/06/2011

X1440739L

01/01/2007 - 31/12/2011

X2395937G

15/09/2002 - 01/02/2011

X3524811S

04/02/2006 - 13/02/2011

X4175108X

05/11/2003 - 16/10/2011

Miquel Àngel Senar Rosell
President de la Comissió de Personal Acadèmic

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la
Innovació Docent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 17/2012, de 7 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta de la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent.
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 8 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per
Consell de Govern en data 7 de novembre de 2007, modificat per l'acord de la Comissió de
d'Avaluació de 25 de juny de 2008, i modificat per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic
desembre de 2009 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es reuneix tantes vegades
necessari per analitzar els expedients i fer-ne la valoració.

acord del
Qualitat i
de 18 de
com sigui

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vista la relació provisional de propostes de resolució.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Presentació, anàlisi i acord, si s'escau, de la proposta de resolució provisional de la convocatòria
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB per períodes generats fins el 31 de desembre de
2011.
SEGON.- Informar al professorat que no es troba en la proposta provisional de resolució favorable de la
possibilitat i del període de presentació d’al·legacions.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació
Docent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 18/2012, de 7 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta de la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent.
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 8 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per acord del
Consell de Govern en data 7 de novembre de 2007, modificat per l'acord de la Comissió de Qualitat i
d'Avaluació de 25 de juny de 2008, i modificat per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 18 de
desembre de 2009 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es reuneix tantes vegades com sigui
necessari per analitzar els expedients i fer-ne la valoració.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar del professorat que ha optat a la convocatòria de trams de docència autonòmics a la
convocatòria de trams de docència bàsics i a la convocatòria de trams de docència estatal i ha generat trams de
docència autonòmics no avaluats (fins el 31/12/2002), i per tant que obté el reconeixement de trams de
docència autonòmics no avaluats, generats amb anterioritat a 31/12/2002.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la
Innovació Docent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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I.4. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 41/2012, de 5 de juny de 2012, de la Junta Electoral General
Els membres de la Junta Electoral General es reuneixen per a procedir a la resolució de les reclamacions
presentades contra la proclamació provisional de resultats de la segona volta de les eleccions a rector o rectora
de la UAB 2012.
Els membres de la Junta analitzen la reclamació presentada pel candidat Dr. Pere Solà Gussinyer i acorden:
PRIMER.- Desestimar la reclamació interposada pel doctor Pere Solà Gussinyer, en data 2 de juny de 2012,
contra els resultats provisionals de la segona volta de les eleccions a rector o rectora convocades per acord del
Consell de Govern de 14 de març de 2012, d’acord amb els fets i els fonaments de dret que consten com a
annex núm. 2 d’aquesta acta.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al doctor Pere Solà Gussinyer a l’adreça electrònica que ha indicat en el seu
escrit de reclamació, pere@solauab.cat, i a la del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB o,
en el seu defecte, al seu domicili particular.
Acord 42/2012, de 5 de juny de 2012, de la Junta Electoral General
Els membres de la Junta analitzen les 181 reclamacions presentades per estudiants de la UAB i posen de
manifest que l’article 30 del Reglament Electoral de la UAB estableix que només estan legitimats per interposar
la reclamació els candidats o els responsables de les candidatures i que, per tant, procedeix declarar la
inadmissibilitat d’aquestes reclamacions per manca de legitimació activa i acorden:
PRIMER.- Declarar la inadmissibilitat de les 181 reclamacions presentades per estudiants de la UAB.
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats per correu electrònic a l’adreça electrònica indicada en l’escrit
de reclamació.
Acord 43/2012, de 5 de juny de 2012, de la Junta Electoral General
Proclamació definitiva de resultats:
Analitzades les reclamacions presentades i els acords adoptats, la Junta Electoral General acorda:
PRIMER.- Proclamar definitivament el doctor Ferran Sancho Pifarré, catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi
Econòmica, com a rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
SEGON.- Notificar a l’interessat aquesta proclamació definitiva, fent-li saber que l’exercici del càrrec resta
sotmès al nomenament i presa de possessió del mateix.
TERCER.- Comunicar aquesta proclamació definitiva a la comunitat universitària.
QUART.- Notificar aquesta proclamació definitiva al Departament d’Economia i Coneixement per tal que es
procedeixi al nomenament del doctor Ferran Sancho Pifarré com a rector rectora de la UAB.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 4/2012 de la secretària general i del gerent, de 15 de juny de 2012, per als procediments
de registre de la UAB, que tot seguit es transcriu:

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

Conveni de 7 de novembre de 2011, entre la UAB, la Universidad de Alicante, la Universitat de Barcelona
(UB), la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Castilla- La Mancha (UCLM), la Universidad de
Educación a Distancia (UNED), la Universitat de les Illes Baleares (UIB), la Universidad de Salamanca, la
Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universitat Politècnica de Valencia, la Universitat de València i
la Universidad de Vigo per realizar el desenvolupament de continguts multimèdia compartits.
Conveni de 22 de novembre de 2011, entre la UAB i la Universidad de Granada per tal de crear un
programa d’intercanvi mutu en l’àmbit del doctorat orientat a la investigació tant d’estudiants com de personal
docent i investigador.
Conveni de 16 de març de 2012, entre la UAB i el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) - Institución
Universitaria (Medellín, Colombia) per establir el marc de col·laboració en els aspectes acadèmics i de
investigació en matèria institucional, acadèmica i d’investigació.
Conveni d’1 de març de 2012, entre la UAB , la Alianza 4 Universidades i la Coordinación de
Perfeccionamiento de personal de nivel superior de Brasil (CAPES) sobre educació superior, ciència i
investigació per aprofundir en la cooperació entre acadèmics i científics d’institucions brasilenyes i espanyoles
en àrees mútuament beneficioses per a les comunitats científiques d’ambdós països.
Conveni de 21 de març de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Barcelona per tal que l'Ajuntament de BCN
faciliti a la UAB la possibilitat de que alguns dels seus estudiants realitzin estades de pràctiques educatives en
diversos serveis municipals amb l'objectiu d'obtenir formació i experiència pràctica vinculada als estudis que
estan cursant.
Conveni de 2 de maig de 2012, entre la UAB i la Comisión Fulbright per establir un marc de col·laboració en
aspectos de col·laboració docent pel curs 2011-2012 (professor José B. González).
Conveni de 22 de maig de 2012, entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC) per establir la
col·laboració docent entre les dues institucions a través de la figura del profesor visitant.
Conveni de 29 de maig de 2012, entre la UAB i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya per establir el marc
en l’activitat docent que es desenvolupa a la UAB.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni d’1 de setembre de 2011, entre la UAB i Novartis Sanidad Animal, S.L. per establir el finançament
de la realització d’unes pràctiques en règim de residència per a un llicenciat/da en veterinària a l’HCV.
Conveni de 15 de setembre de 2011, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona Graduate
School of Economics per a la realització conjunta del Màster Universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada.
Conveni de 28 d’octubre de 2011, entre la UAB i la Corporació RTVE pel qual s’acorda crear un programa de
cooperació amb la finalitat de difondre els continguts produïts per la UAB dins de la seva activitat.
Addenda de 14 de novembre de 2011, entre la UAB, el Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de
Catalunya (CESCA) i les Universitats Públiques de Catalunya a l’acord sobre serveis comuns d’administració
electrónica.
Conveni de 7 de desembre de 2011, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per establir la
col·laboració entre ambdues entitats per facilitar les tasques d’edició de la revista Geologica Acta.
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Conveni d’1 de gener de 2012, entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB) per tal de modificar la contraprestació
per l'any 2012 del full d'encàrrec de l'any 2011 on la UAB encarrega a la FUAB la prestació de sereis de suport
tècnic en relació amb el manteniment dels mòduls de la plataforma tecnològica SAP.
Conveni d’1 de gener de 2012, entre la UAB i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB) pel qual la UAB cedeix a l’IERMB el dret d’ús d’un espai de 840 m2 situat al Mòdul de
Recerca A (MRA).
Conveni de 24 de gener de 2012, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de
Barcelona (UB), l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), la Central European University i la Erasmus
University of Rotterdam Agreement of interuniversity cooperation for the granting of a Joint Master Degree Master in Public Policy (Erasmus Mundus MAPP).
Conveni d’1 de març de 2012, entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB) pel qual la UAB encarrega a la
FUndació la prestació de serveis de suport tècnic en relació amb el manteniment dels mòduls de la plataforma
tecnològica SAP.
Conveni de 30 de març de 2012, entre la UAB i la Universitat de les Illes Balears per establir la col·laboració
per l'organització del Doctorat conjunt en "Economia, Organització i Gestió (Business Economics)".
Conveni de 24 d’abril de 2012, entre la UAB i l’Agència per a la Qualiltat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU) per realizar el desenvolupament d’una eina de consulta d’indicadors de qualitat de les
universitats.
Conveni de 30 d’abril de 2012, entre la UAB i l’Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la
Fundació UAB (ESAGED) pel qual es regula l’adscripció del Personal Docent i Investigador (PDI) de la UAB a
l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Fundació UAB.
Conveni d’1 de maig de 2012, entre la UAB i el Consorci CSIC-IRTA-UAB "Centre de Recerca Agrigenòmica"
(CRAG) per a l’adscripció del personal docent i investigador de la UAB en el Consorci.
Conveni de 7 de maig de 2012, entre la UAB i la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya (UCCIC)
per tal de formalitzar la creació d’una càtedra de recerca denominada "Càtedra d'estudis sobre les relacions
entre Catalunya i el Marroc", adscrita al Dpt. Dret Públic i CC. Històrico-Jurídiques.
Conveni de 9 de maig de 2012, entre la UAB i la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
– CONICYT de cooperación educativa (beques CONICYT per a estudiants de postgrau, investigació i
especialitzacions de la UAB).
Conveni de 10 de maig de 2012, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament amb competència en matèria d'universitats, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la
Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a l’organització i realització de les proves
d’accés a la Universitat.
Conveni de 22 de maig de 2012, entre la UAB i l’Associació Amics de la UAB per a l’establiment de la
contribució econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació pels anys 2009, 2010, 2011 i
2012.
Conveni de 22 de maig de 2012, entre la UAB i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (El Departament de Cultura ofereix 6 places per a
realitzar una estada de pràctiques per als alumnes de les llicenciatures en Història i Història de l'Art de la UAB).
Conveni de 4 de juny de 2012, entre la UAB i Investrònica per a la creació d’una Aula Demo de Aulatècnia a
la Facultad de Ciències de l’Educació.
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IV. Nomenaments
i cessaments

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

IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Manel Sabés Xamaní vicerector
de Relacions Institucionals i Territori.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias vicerector
de Relacions internacionals.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora Sílvia Carrasco Pons
vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón
vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort Bardolet vicerector de
projectes Estratègics i Planificació.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
vicerectora d’Economia i Organització.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito
vicerector de Política Acadèmica.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé García vicerector de
Personal Acadèmic.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora María Pilar Dellunde Clavé
vicerectora d’investigació.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora Judith Solé Resina secretària
general.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ribes i Guàrdia
comissionat del rector per a la Societat de la Informació.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Buenventura Guamis López
comissionat del rector per al Parc de Recerca de la UAB.

IV.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a
vicerector d’Investigació.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Miquel Àngel Senar Rosell cessa com a
vicerector de Personal Acadèmic.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a
vicerector de Projectes Estratègics.
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Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual la senyora María José Recoder Sellarés cessa com
a vicerectora de Relacions Institucionals i de Comunicació.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual la senyora Mercedes Unzeta López cessa com a
vicerectora de Relacions Internacionals.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Buenaventura Bassegoda Hugas cessa
com a vicerector de Transferència Social i Cultural.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual la senyora Patrocinio Vergara Esteras cessa com a
adjunta als vicerectors d’Investigació i de Projectes Estratègics – Parc de Recerca.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Ramón Vilanova Arbós cessa com a
adjunt a la rectora de Política Acadèmica per als Màsters.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Remo Lucio Suppi Boldrito cessa com a
comissionat de la rectora per a la Societat de la informació.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual la senyora Elena Valderrama Vallés cessa com a
delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Ramon Carreras Collado cessa com a
delegat de la rectora per a les Institucions Sanitàries.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Xavier Domènech Antúnez cessa com a
delegat de la rectora per a la Sostenibilitat.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Joan Lluís Pérez Francesch cessa com a
delegat de la rectora per a Estudiants.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Jaume Farrés Vicén cessa com a delegat
de la rectora per al Doctorat.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual la senyora Isabel Pont Castejón cessa com a
secretària general.

IV.2. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Jordi Tor Aguilera coordinador
de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital Germans Trias i Pujol.
Resolució de la rectora en funcions, de 21 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Antonio
Escartín Siquier coordinador de la Unitat Docent de Sant Pau: Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau.
Resolució de la rectora en funcions, de 21 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora Isabel Badell
Serra secretària de la Unitat Docent de Sant Pau.
Resolució del rector, de 27 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Josep Vendrell Roca degà en
funcions de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 27 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora María Luisa Arboleya
Cimadevilla coordinadora d’Estudis Adjunta del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències.

IV.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2012, per la qual el senyor Celestino Rey-Joly Barroso cessa com
a coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital Germans Trias i Pujol.
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Resolució de la rectora en funcions, de 21 de juny de 2012, per la qual la senyora Mª Mercedes Gurgui
Ferrer cessa com a coordinadora de la Unitat Docent de Sant Pau: Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant
Pau.
Resolució de la rectora en funcions, de 21 de juny de 2012, per la qual la senyora Rosa Corcoy Pla cessa
com a secretària de la Unitat Docent de Sant Pau.
Resolució del rector, de 25 de juny de 2012, per la qual el senyor Jordi Barbé Garcia cessa com a degà de
la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 27 de juny de 2012, per la qual el senyor Joan Reche Estrada cessa com a
coordinador d’Estudis del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 27 de juny de 2012, per la qual el senyor Josep Vendrell Roca cessa com a
vicedegà d’Economia i Infraestructura de la Facultat de Biociències.

IV.3. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 25 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ballart
Hernández coordinador de la Unitat de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i
de Dret Públic.

IV.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 25 de juny de 2012, per la qual el senyor Juan Carlos Gavara de Cara cessa com a
coordinador de la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.

IV.4. Serveis
[tornar a l’índex]

IV.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 6 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora Anna María Barceló Vernet
directora del Servei de Genòmica i Bioinformàtica (SGB).
Resolució de la rectora, de 6 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Miguel Ángel Vargas García
director del Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT).

IV.4.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 6 de juny de 2012, per la qual el senyor Joan Nunes Alonso cessa com a
director del Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT).
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2012, per la qual el senyor Pere Puig Casado cessa com a director
científic del Servei d’Estadística.
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IV.5. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

IV.5.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 6 de juny de 2012, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ribes i Guàrdia
representant de la universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Permanent del Centre de Serveis Científics
i Acadèmics de Catalunya (CESCA).
Resolució del rector, de 22 de juny de 2013, per la qual delega en el vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, càrrec ostentat pel senyor Lluís Tort Bardolet, les funcions reconegudes pels estatuts de l’Institut
Universitari d’Estudis Europeus al rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i en especial la presidència
del Consell de Govern.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2013, per la qual nomena la vicerectora d’Investigació, càrrec
ostentat per la senyora María Pilar Dellunde Clavé, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el
Consell de Govern de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2013, per la qual nomena el vicerector de Relacions Internacionals,
càrrec ostentat pel senyor Lluís Quintana Trias, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el
Consell de Govern de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus.
Resolució del rector, de 27 de juny de 2012, per la qual nomena la senyora María Pilar Dellunde Clavé
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC).

IV.5.2. Cessaments
Resolució del rector, de 6 de juny de 2012, per la qual el senyor Remo Lucio Suppi Boldrito cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Permanent del Centre de Supercomputació
de Catalunya (CESCA).
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual el senyor Jordi Bacaria Colom cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern de l’Institut Universitari
d’Estudis Europeus.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2012, per la qual la senyora Mercedes Unzeta López cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern de l’Institut Universitari
d’Estudis Europeus.
Resolució del rector, de 27 de juny de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC).
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V. Convocatòries
i resolucions de places

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

V.1.2. Resolucions
Resolució del rector, de 25 de juny de 2012, per la qual integra la senyora Rosalía Gallo Martínez, adscrita
al Departament d’Economia de l’Empresa, al cos de professors titulars d’universitat (DOGC núm. 6171, de 16
de juliol de 2012).

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

V.2.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de juny de 2012, per la qual
convoca concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió d’una plaça de director/a tècnic/a amb
destinació a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica de l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de juny de 2012, per la qual
convoca concurs per a la provisió de 8 places de l’escala auxiliar administrativa que tot seguit s’indiquen:
Codi
Plaça

DENOMINACIÓ
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08

DESTINACIÓ (Unitat Orgànica)
Àrea d’Economia i Finances
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Dept. de Ciència Política i Dret Públic (Admó. Centre de Dret i CC.
Polítiques i Sociologia)
Gestió Acadèmica de Biociències (Admó. Centre de Ciències i de
Biociències)
Servei de Llengües
Servei de Seguretat i Vigilància
Unitat Docent Vall d’Hebron (Admó. Centre de Medicina)

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal Acadèmic, de 5 de juny de 2012, per la qual convoca concurs
per a la provisió de 2 places de l’escala administrativa que tot seguit s’indiquen:
Codi
Plaça
C01
C02

.

DENOMINACIÓ
Administratiu/iva
Administratiu/iva

DESTINACIÓ (Unitat Orgànica)
Àrea de Gestió de la Recerca
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de juny de 2012, per la qual
s’anuncia la convocatòria a resultes per a la provisió de 4 places de l’escala auxiliar administrativa que tot
seguit s’indiquen:
Codi
Plaça
DR01
DR02
DR03
DR04

DENOMINACIÓ
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva

DESTINACIÓ (Unitat Orgànica)
Dept. Matemàtiques (Adm. Centre de Ciències i de Biociències)
Escola de Postgrau (Atenció a l’usuari)
Unitat de Gestió Integrada de Sant Pau (Campus Barcelona)
Unitat Tècnica i de Projectes (Servei de Biblioteques)

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de juny de 2012, per la qual
declara nul·la la convocatòria a resultes de la plaça d’auxiliar administrativa amb destinació a la Unitat Tècnica i
de Projectes (Servei de Biblioteques).

V.2.2. Resolucions
Resolució del gerent, d’1 de juny de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora
Dolors Nebrera Altimira, la gestió excepcional dels processos de contractació del personal acadèmic a la Unitat
de Contractació de Personal Acadèmic de l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a
la Recerca.
Resolució del gerent, de 5 de juny de 2012, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora Sol
Ruiz de Vargas Thiel al Servei de Biblioteques.
Resolució del gerent, de 6 de juny de 2012, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora María
del Carmen Prats Fuxet a la Facultat de Veterinària, amb dependència orgànica i funcional de l’Administració de
la Facultat de Veterinària.
Resolució del gerent, de 6 de juny de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i
les responsabilitats de cap de Grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de juny de 2012, per la qual
autoritza la reincorporació del senyor Daniel Sánchez Llordés al servei actiu de l’escala auxiliar administrativa,
amb destinació provisional a un lloc d’auxiliar administratiu a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de juny de 2012, per la qual
resol la convocatòria de concurs per a la provisió de 2 places de l’escala administrativa, quedant aquesta
deserta per manca de participants.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de juny de 2012, per la qual
resol la convocatòria de concurs per a la provisió de 8 places de l’escala auxiliar administrativa, segons s’indica:
Codi
Plaça
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08

.

DESTINACIÓ (Unitat Orgànica)
Àrea d’Economia i Finances
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Dept. de Ciència Política i Dret Públic (Admó. Centre de
Dret i CC. Polítiques i Sociologia)
Gestió Acadèmica de Biociències (Admó. Centre de
Ciències i de Biociències)
Servei de Llengües
Servei de Seguretat i Vigilància
Unitat Docent Vall d’Hebron (Admó. Centre de Medicina)
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Nom
Sánchez Vaca, Noelia
Arrufat Arrufat, Júlia
Sanchón de la Torre, Sonia
Balasch Corney, Jordi
Sánchez Llordés, Daniel
Ballester Arbizu, Roser
Becerra Machacón, M. del Carmen
Rodríguez Torrubiano, Ángel
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Resolució del gerent, de 20 de juny de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora
Montserrat Catafal Benito, les funcions per acumulació de tasques de la gestió i coordinació de l’Administració
de Centre de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del gerent, de 20 de juny de 2012, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del
senyor Agustí Verde Parera, com a administrador de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del gerent, de 25 de juny de 2012, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de gestió de la
senyora Magdalena Buenaño García.
Resolució de la cap de l’Àrea d’Administració i Serveis, de 26 de juny de 2012, per la qual assigna,
amb caràcter provisional, la senyora Montserrat Rabat Oliva, part de les funcions de la gestió i direcció de la
Biblioteca de Ciències Socials.
Resolució de la cap de l’Àrea d’Administració i Serveis, de 27 de juny de 2012, per la qual deixa sense
efectes l’encàrrec de funcions de la senyora Marta Mora Miguel.
Resolució de la cap de l’Àrea d’Administració i Serveis, de 27 de juny de 2012, per la qual nomena la
senyora Teresa Calvo Alcañiz personal eventual, amb destinació a la Secretaria Tècnica del Gabinet del Rectorat
per a ocupar una plaça de secretària de rector.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de juny de 2012, per la qual
resol la convocatòria a resultes del concurs per a la provisió de places de l’escala auxiliar administrativa, segons
s’indica:
Codi
Plaça
DR01
DR02
DR03

DESTINACIÓ (Unitat Orgànica)
Dept. Matemàtiques (Adm. Centre de Ciències i de Biociències)
Escola de Postgrau (Atenció a l’usuari)
Unitat de Gestió Integrada de Sant Pau (Campus Barcelona)

Nom
Beatriz Díaz Rodríguez
Desert
Alicia Contreras molinero

Resolució de la cap de l’Àrea d’Administració i Serveis, de 28 de juny de 2012, per la qual adscriu, amb
caràcter provisional, la senyora Elena Jiménez Navau al Departament de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució de la cap de l’Àrea d’Administració i Serveis, de 28 de juny de 2012, per la qual destina, amb
caràcter definitiu, la senyora Roser Ballester Arbizu per ocupar la plaça d’auxiliar administrativa al Servei de
Llengües.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de juny de 2012, per la qual
destina, amb caràcter definitiu, el senyor Daniel Sánchez Llordés, per a ocupar la plaça d’auxiliar administratiu
a la Gestió Acadèmica de Biociències de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea d’Administració i Serveis, de 28 de juny de 2012, per la qual destina amb
caràcter definitiu, la senyora Júlia Arrufat Arrufat, per ocupar la plaça d’auxiliar administrativa a la Unitat de
relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
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