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

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

Acord 27/2012, de 25 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l'Oficina
de Programació i Qualitat de la UAB.
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 30 de juliol de 2012 es pren l'acord 57/2012, que
estableix el següent:
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris en els termes que s'annexen:
Gestió i Organització d'Esdeveniments. Turisme de Negocis; Enginyeria de telecomunicació /
Telecommunication Engineering; Recerca en Art i Disseny; Qualitat d'aliments d'origen animal; Recerca i
Innovació en Cures Infermeres; Visió per Computador / Computer Vision; Genètica avançada / Advanced
genetics.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Atès que, d'acord amb l'informe favorable de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 30 de juliol de 2012, en la
reunió del Consell de Govern de 17 d'octubre de 2012 està previst tractar la creació dels màsters universitaris
següents: Gestió i Organització d'Esdeveniments. Turisme de Negocis; Enginyeria de telecomunicació /
Telecommunication Engineering; Recerca en Art i Disseny; Qualitat d'aliments d'origen animal; Recerca i
Innovació en Cures Infermeres; Visió per Computador / Computer Vision; Genètica avançada / Advanced
genetics.
Atesa la sol·licitud, amb caràcter d'excepcionalitat, presentada per la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat de
disposar de l'acord del Consell Social sobre la creació dels màsters universitaris esmentats en el mes de
setembre, previ a l'acord del Consell de Govern i condicionat al que aquest aprovi, amb motiu de la urgència
donada pels terminis per a la tramitació de la verificació dels estudis de màsters universitaris establerts per les
agències estatals i autonòmiques corresponents.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 17 d'octubre de 2012 està pendent de dur-se a
terme, i que, per tant, l'acord 27/2012 que es proposa resta subjecte a l'acord favorable del Consell de Govern.
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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 de títols de màsters universitaris següents, condicionat a l'aprovació favorable
corresponent del Consell de Govern:
a) Enginyeria de telecomunicació / Telecommunication Engineering
b) Genètica avançada / Advanced genetics
c) Gestió i Organització d'Esdeveniments. Turisme de Negocis
d) Qualitat d'aliments d'origen animal
e) Recerca en Art i Disseny
f) Recerca i Innovació en Cures Infermeres
g) Visió per Computador / Computer Vision
2) Encarregar la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 28/2012, de 25 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de nous títols nous 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, així com de
modificació de denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau de la UAB, i atesa la
documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.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 l'acord 77/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 de juliol.
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 de nous títols de diplomes de postgrau propis següents :
a) Interpretació als Serveis Públics (Àrab, Xinès, Romanès, Rus, Anglès, Francès)
b) Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual
c) Gestió d'Empreses d'Assegurances
d) Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció
e) Policia Científica i Intel·ligència Criminal. Especialitat Conseller en Ciències Forenses
f) Policia Científica i Intel·ligència Criminal. Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat
Intel'lectual i Industrial
2) Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màsters propis següents:
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a) Modificació de la denominació del màster propi en Lideratge per a la Gestió Política per la de màster propi en
Lideratge i Comunicació per a la Gestió Política.
b) Modificació de la denominació del màster propi en La Comunicació dels Conflictes Internacionals Armats i els
Socials per la de màster propi en La Comunicació dels Conflictes Armats, la Pau i els Moviments Socials.
3) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer i
segon d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 29/2012, de 25 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
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
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Política Acadèmica.
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, a favor de la Fundació Privada Escoles
Universitàries Gimbernat.
Vist que en data 7 de maig de 2012 el president del Consell Rector del Centre Docent Santa Coloma Societat
Cooperativa Limitada sol·licita el canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat i de l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles
Universitàries Gimbernat en atenció a que la Fundació ha succeït i s'ha subrogat en tots els drets i obligacions
de Centre Docent Santa Coloma Societat Cooperativa Limitada.
Vist l'article 5.3 i 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i les seves posteriors
modificacions.
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 29.1.a del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 89/2012 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 17 de juliol.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la proposta de canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de
l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles Universitàries
Gimbernat.
2) Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i seguiment del punt primer d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 30/2012, de 25 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Criteris de distribució per departaments de les beques de col·laboració en departaments convocades pel
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2012-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que el 31 de juliol de 2012 es rep un escrit del Secretari General d'Universitats del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport adreçat a la presidenta del Consell Social, en el qual s'indica que properament es publicarà en
el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs 2012-2013, i que la normativa atribueix el Consell
Social la competència de distribuir les esmentades beques entre els diferents departaments, pel que es sol·licita
al Consell Social que abans del 10 d'agost de 2012 trameti a la Subdirecció General de Beques i d'Atenció a
l'Estudiants, Orientació i Inserció Professional la distribució corresponent entre departaments.
Atesa la data en la que es rep la sol·licitud de repartiment de beques i l'ajustat termini per al lliurament
d'aquesta informació, el qual finalitza el 10 d'agost.
Vist que el Consell Social de la UAB, cada any, informa al ministeri que aquest repartiment es fa en virtut dels
criteris aprovats pel Ple del Consell Social reunit el 13 de novembre de 1998; i vist que a la Comissió Acadèmica
del Consell Social reunida el 16 de novembre de 2010 es va resoldre la conveniència d'analitzar els criteris
aprovats pel Ple del Consell Social de 13 de novembre de 1998, de cara a decidir si procedia mantenir-los o
actualitzar-los, i que en la Comissió de 14 de març de 2011 s'acorda mantenir els criteris que es venien aplicant
en base a l'acord plenari de 13 de novembre de 1998, d'acord amb el que consta en el document CA 06/092012.
Atès que, d'acord amb l'exposat, la presidenta del Consell Social tramet, el 31 de juliol, un escrit al Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport en el que comunica que es manté, per al curs 2012-2013, a l'igual que en els anys
anteriors, la vigència dels criteris aprovats pel Ple del Consell Social de 13 de novembre de 1998 pel que fa
referència al repartiment de beques de col·laboració entre els diferents departaments, informant que aquesta
és una qüestió que el Consell Social acordarà ratificar en el mes de setembre de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Ratificar, per al curs 2012-2013, mantenir la vigència dels criteris aprovats pel Ple del Consell Social de 13 de
novembre de 1998 sobre el repartiment entre els departaments de la UAB de les beques de col'laboració en
departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria corresponent. Aquests criteris estableixen el
següent:
1) S'entén per sol·licitud vàlida la d'aquella persona que compleix tots els requisits generals i acadèmics de la
convocatòria.
2) Es reparteixen les beques entre les diferents àrees de coneixement establertes per la convocatòria de
manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes per a cadascuna d'elles.
3) Dins de cada Àrea de Coneixement s'atorga una beca a cada departament que tingui com a mínim una
sol·licitud vàlida.
4) La resta de beques de l'Àrea de Coneixement es reparteixen entre els departaments de manera proporcional
al nombre de sol·licituds vàlides no assignades i per ordre de prelació segons les qualificacions obtingudes.
5) En cas d'empat, la beca s'assigna al departament que tingui la sol·licitud no assignada amb millor
qualificació.
Acord 31/2012, de 25 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds de règim de permanència
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la normativa de Permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atès l'article 30.3.b del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB
Vistes les sol·licituds de permanència presentades.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels
alumnes que consten en el document CA 07/09-2012, que s'inclou com a annex 2 a l'acta, perquè es matriculin
en el curs 2012-2013 de les assignatures que es fan constar en el document CA 07/09-2012, per a les quals
han esgotat el nombre màxim de convocatòries. A les sol·licituds els és d'aplicació la normativa de Permanència
aprovada pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de
1999.
Acord 32/2012, de 25 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la matriculació en els estudis de grau i postgrau de la UAB per al curs 2012-2013
El vicerector de Política Acadèmica informa sobre la matriculació en els estudis de grau i postgrau de la UAB per
al curs 2012-2013 i
S'ACORDA:
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada sobre la matriculació en els estudis de grau de la UAB per al
curs 2012-2013, a data de 18 de setembre de 2012, i sobre les dades generals de matrícula per al curs 20122013, a data de 20 de setembre de 2012, pel que fa als estudis de grau, de primer i segon cicle, de màster, de
mencions, de doctorat i de programa internacional.
Acord 33/2012, de 25 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Aplicació de casuístiques concretes de la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de
màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny segons acord 18/2011
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 18/2011 pres pel Ple de 20 de juny de 2011, pel qual s’aprova la Normativa sobre el Règim de
Permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB.
Vistos els articles 3.3, 5.5 i 9 de la Normativa sobre el Règim de Permanència als estudis oficials de grau i de
màster de la UAB aprovada pel Ple de 20 de juny de 2011.
Vist les casuístiques concretes presentades per l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB, que s’han detectat en
l’aplicació de la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB
aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny segons acord 18/2011, i que es fan constar en els documents
CA 08/09-2012, CA 09/09-2012 i CA 10/09-2012.
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 següent proposta d’acord:
1) Aplicar l’exempció de les regles de matrícula establertes en els apartats 4 i 5 de l’article 5 de la normativa
sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell
Social de 20 de juny en el supòsit d’adaptació als estudis de Grau per extinció dels estudis de Diplomatura,
Llicenciatura o Enginyeria, d’acord amb el que consta en el document CA 08/09-2012 que s’inclou com annex 3
d’aquesta acta.
2) Aplicar l’exempció del mínim de crèdits de matrícula establert en els apartats 2.a i 3.a de l’article 2 de la
normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del
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Consell Social de 20 de juny, en funció del règim de dedicació de l’estudiant que li sigui aplicable, d’acord amb
el que consta en el document CA 09/09-2012 que s’inclou com annex 3 d’aquesta acta.
3) Aprovar l’aclariment de l’aplicació de l’apartat 2 de la disposició transitòria de la normativa sobre règim de
permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de
juny, d’acord amb el que consta en el document CA 10/09-2012 que s’inclou com annex 3 d’aquesta acta.
4) Instar a la Universitat Autònoma de Barcelona a que reculli els punts segon i tercer d’aquest acord de cara a
la revisió que estableix la disposició final primerade la normativa sobre règim de permanència als estudis
oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny.
5) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
6) Informar d’aquest acord a la Secretària General de la UAB als efectes que siguin oportuns.

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

Acord 42/2012, de 18 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment del pressupost 2012 de la UAB.
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 2012.
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 el seguiment del pressupost de l'any
2012 i
S'ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de
la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 23/09-2012, i que la informació corresponent al punt
tercer del document CE 23/09-2012 es presentarà directament en la propera sessió plenària del Consell Social.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la UAB, d'acord
amb el que consta en el punt primer d'aquest acord.
Acord 43/2012, de 18 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent amb l'empresa Janus Developments, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola P201031622 amb el títol "Derivados de pequeños ARN de
interferencia y uso" formalitzat el 29 de maig de 2012 entre, d'una banda, l'Agencia Estatal Consejo Superior
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de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona
(UB) i, de l'altra, Janus Developments, S.L.
Atès que el contracte abans esmentat en virtut del qual el CSIC, la UAB i la UB van conferir una llicència
exclusiva d'ús i explotació de l'esmentada Patent a Janus Developments, S.L., a canvi d'una contraprestació
econòmica, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial d'acord amb el contingut de
l'esmentat conveni (document CE 24/09-2012).
Vist l'informe d'idoneïtat lliurat pel cap d'Oficina de Valorització i Patents de la UAB que s'adjunta com a
informació d'aquest punt.
Vist l'article 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l'article 64.q dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 84/2012 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Ratificar el contracte de llicència de Patent número P201031622 amb el títol "Derivados de pequeños ARN de
interferencia y uso" formalitzat el 29 de maig de 2012 entre, d'una banda, la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona
(UB) i, de l'altra, Janus Developments, S.L., en virtut del qual el CSIC, la UAB i la UB van conferir una llicència
exclusiva d'ús i explotació de l' esmentada Patent a Janus Developments, S.L., a canvi d'una contraprestació
econòmica, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb el que consta
en el document CE 24/09-2012 .
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 44/2012, de 18 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació de la dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de ratificar l'acord de dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró presentada pel
vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació.
Atès que en data 1 de desembre de 2011 el Consell de Direcció del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró va
prendre l'acord de dissolució de l'esmentat Consorci.
Vist l'article 88.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.t dels estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.a del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Vist l'acord 90/2012 pres pel Consell de Govern de 17 de julioll de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Ratificar l'acord de dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró pres pel seu Consell de Direcció el
proppassat 1 de desembre de 2011.
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 45/2012, de 18 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d'ús d'espais a l'Institut de Física d'Altes Energies
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb l'aprovació del conveni
signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) en data 1 de
gener de 2012 en virtut del qual la UAB va cedir l'ús d'espais a l'IFAE a l'edifici denominat "Taller de
Mecanització", en les condicions següents:
- Espais objectes de la cessió d'ús:
Espai de 880 m2 situat al Taller de Mecanització de la UAB, identificat als plànols d'emplaçament i planta, que
consten en els documents CE 25/09-2012 i CE 26/09-2012. Aquests espais inclouen el dret d'ús d'un espai de
250 m2 adjacent al Taller de Mecanització amb la finalitat de facilitar la càrrega i descàrrega d'equipament
científic voluminós destinat o procedent del Taller de Mecanització.
- Finalitat:
L'IFAE haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i no el podrà utilitzar
per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L'incompliment d'aquesta clàusula pot donar lloc a l'extinció de
la cessió del dret d'ús.
- Termini:
5 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes iguals successius, fins al límit de 30 anys, llevat
que una de les parts comuniqui a l'altra, amb sis mesos d'antelació, que vol resoldre-la abans del termini
establert o no prorrogar-la.
- Cànon:
L'IFAE es compromet, amb efectes a partir de l'exercici 2012, a abonar l'import de les despeses directes i
indirectes derivades de l'ocupació dels 880 m2 segons el desglossament de despeses que consta en la clàusula
tercera del conveni de col·laboració entre la UAB i l'IFAE (document CE 27/09-2012). Per al període 2012-2015
s'aplica una bonificació a la quota anual d'acord amb la motivació i imports de bonificació que es fan constar en
la clàusula quarta de l'esmentat conveni.
Vist que aquest acord va quedar condicionat a la seva aprovació per part dels òrgans de govern de la UAB,
d'acord amb el que consta en la clàsusula vuitena del conveni (document CE 27/09-2012).
Vist l'article 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2. g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 82/2012 pres pel Consell de Govern de 25 de abril de 2012.
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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) Donar-se per assabentat del conveni formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut
de Física d'Altes Energies (IFAE) en data 1 de gener de 2012 en virtut del qual la UAB va cedir l'ús d'espais a
l'IFAE en les condicions establertes als documents CE 25/09-2012, CE 26/09-2012 i CE 27/09-2012; i ratificar
la cessió d'ús, d'acord en els termes de l'esmentat negoci jurídic.
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 46/2012, de 18 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Transmissió gratuïta d'una instal·lació radioactiva a la Fundació Hospital Clínic Veterinari
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de cessió a la Fundació Hospital Clínic Veterinari de la titularitat d'una instal·lació radioactiva
de 3ª categoria IR-B/451-IRA-2515 destinada al Servei de Gammagrafia presentada pel vicerectorat
d'investigació.
Atès que per resolució de 26 d'octubre de 2001 del Cap del Servei d'Energia Elèctrica de la Direcció General
d'Energia i Mines del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya es va resoldre
autoritzar el funcionament de la instal·lació radioactiva de 3a categoria IR-B/451 - IRA-2515 de la Universitat
Autònoma de Barcelona en unes determinades condicions.
Atès que en data 6 de maig de 2005 el Consell Social de la UAB va acordar atorgar a la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona, Fundació Privada (FUAB) la concessió administrativa sobre una porció de terreny de
1.680 m2 (Finca Registral 44.336 del Registre de la Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès) per la construcció i
explotació de l'ampliació de l'Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l'anterior acord del Consell Social va ser executat en conveni de concessió administrativa atorgat entre
la UAB i la FUAB en data 7 de novembre de 2005 en virtut del qual es va procedir a atorgar la concessió
administrativa de la porció de terreny indicat per un període de 20 anys.
Atès que segons informà el Servei d'arquitectura i Logística de la UAB els espais que configuren la instal·lació
radioactiva no formen part de la porció de terreny de 1.680 m2 de superfície objecte de concessió
administrativa.
Atès que la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 28 de juliol de 2008, en l'acord 25/2008, va
aprovar la participació de la UAB en la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb una aportació al capital
fundacional de 30.000 €.
Atès que en virtut de l'acord esmentat, en data 30 de juliol de 2008 la UAB va atorgar la carta fundacional, com
a fundador únic, davant la Notari de Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol 2.153,
de la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada (HCV), amb una dotació inicial de 30.000 €, tenint
com a finalitat fundacional la col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en
activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l'àmbit veterinari,
inclosos els assistencials i hospitalaris.
Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari, constituïda en data 30 de juliol de 2008, té intenció d'assumir
l'explotació de la instal·lació radioactiva, de 3a categoria IR-B/451 - IRA-2515 per la qual cosa està gestionant
el canvi de titularitat davant la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Generalitat de Catalunya, per tal d'autoritzar el canvi de titular de l'explotació de la citada
instal·lació radioactiva, demana acreditar, entre d'altres, el títol de propietat de l'esmentada instal·lació per part
de L'HCV.
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Atesa la descripció que es fa de la instal·lació radioactiva a la resolució incorporada com a documentació
d'aquest punt, aquesta consisteix en: (i) uns espais físics (1 sala de gammagrafia i 1 box principal ubicat a
l'antic edifici de l'HCV i 2 boxs d'aillament a la quadra annexa al mateix) especialment condicionats (obra civil i
instal·lacions); (ii) una maquinària de manipulació o magatzematge de nucleids o generadora de rais-X; i, (iii)
un dipòsit de recollida d'orines.
Atès que els espais físics que formen part de l'esmentada instal·lació són béns demanials de la UAB afectes al
servei públic l'ús privatiu dels quals han de ser objecte de la corresponent autorització administrativa,
independentment de qui és la persona titular dels aparells (béns mobles) de la instal·lació radioactiva.
Vist l'article 207.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.2. i del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 83/2012 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2012.
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 transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la
instal·lació radioactiva de 3ª categoria IR-B/451 - IRA-2515, a la Fundació Hospital Clínic Veterinari i, com a
conseqüència d'això, la cessió d'ús gratuït dels espais on aquesta instal·lació està ubicada en terrenys de la
UAB, pel termini de 4 anys prorrogables per períodes iguals i successius de 4 anys fins al màxim permès per la
legislació patrimonial i amb l'obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal·lació radioactiva.
2) Encarregar la vicerectora d'investigació l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 47/2012, de 18 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període de l'1 de juliol fins el 31 de juliol 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 entre l'1 de juliol i el 31 de juliol de 2012.
Atès l'article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.2.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l'1 de
juliol al 31 de juliol de 2012, d'acord amb el que consta en el document CE 28/09-2012.
2) Comunicar el present acord al Gerent i a la Vicegerent de l'àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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I.6. Comissions del Consell de Govern
I.6.1. Comissió d’Afers d’Estudiants
[tornar a l’índex]

Acord 8/2012, de 6 de setembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d'Estudiants i Cooperació.
Atès que l'article 58 lletra b) del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter
general aplicables a l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de
Govern de 13 de juliol de 2011, disposa com a benefici econòmic dels ajuts "el retorn de les taxes acadèmiques
corresponents a l'import dels crèdits matriculats per primera vegada", entre d'altres.
Atès que la base 4.4 de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts de col·laboració per al curs 2012-2013,
aprovades per acord d'aquesta Comissió el 15 de maig de 2012, desenvolupa l'esmentada disposició del Text
refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l'estudiantat de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès el què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions sobre la necessitat de
supeditar les subvencions al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.
Atès el context econòmic actual amb l'aprovació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu que modifica la Llei Orgànica de les
Universitats.
Atès l'increment que suposa en els preus dels serveis acadèmics d'aquesta universitat l'aprovació del Decret
77/2012, de 10 de juliol.
Atesa la necessitat de donar resposta a les noves realitats socials dels estudiants i els seus entorns familiars i
de reconfigurar el suport econòmic que la UAB donava als seus estudiants.
Vist l'article 8 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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d'Afers d'Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d'Estudiants i Cooperació, la
Comissió d'Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la suspensió de l'aplicació de la base 4.4 de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts
de col·laboració per al curs 2012-2013, aprovades per acord d'aquesta Comissió el 15 de maig de 2012.
SEGON.- Informar favorablement sobre la suspensió de l'aplicació, pel curs 2012-2013, del què disposa l'article
58 lletra b) del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol
de 2011.
TERCER.- Elevar al Consell de Govern l'acord precedent per a la seva aprovació.
QUART.- Encarregar a la vicerectora d'Estudiants i Cooperació l'execució i seguiment d'aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d'estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicerectora d'Economia i Organització i a la vicegerència d'Economia
per tal que adoptin les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 9/2012, de 6 de setembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d'Estudiants i Cooperació.
Atès que la Comissió d'Afers d'Estudiants del 15 de maig de 2012 va adoptar el següent acord: "Aprovar la
convocatòria d'ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2012-2013 en els termes establerts a l'annex 2
condicionant la seva execució a la disponibilitat pressupostària necessària per a dur-la a terme."
Atès el què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions sobre la necessitat de
supeditar les subvencions al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.
Atès el context econòmic actual amb l'aprovació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu que modifica la Llei Orgànica de les
Universitats.
Atès el que disposa el Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics de les
universitats públiques de Catalunya pel curs 2012-2013, i l'increment que aquest suposa pels preus dels serveis
acadèmics.
Atesa la necessitat de reformular els ajuts de la UAB per donar resposta a les noves realitats socials que
afecten als estudiants de la UAB i al seu entorn familiar que poden condicionar la continuïtat dels seus estudis i
atès l'interès dels òrgans de govern de facilitar al màxim possible aquesta continuïtat.
Vist l'article 8 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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d'Afers d'Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d'Estudiants i Cooperació, la
Comissió d'Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Deixar sense efecte la convocatòria d'ajuts de col·laboració de la UAB per al curs 2012-2013
aprovada per acord d'aquesta Comissió de 15 de maig de 2012.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d'Estudiants i Cooperació l'examen de la nova realitat social dels
estudiants de la UAB i la formulació d'un nou programa de suport econòmic als estudiants.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d'Estudiants i Cooperació l'execució i seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d'estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 10/2012, de 25 de setembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Vist el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol
de 2011.
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Vistes les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2012-2013,
aprovades a la sessió de la Comissió d’Afers d’Estudiants del dia 15 de maig de 2012 i modificades a la sessió
de la Comissió d’Afers d’Estudiants del dia 6 de setembre de 2012
Atès que la Comissió d’Afers d’Estudiants en la seva sessió de 6 de setembre de 2012, va aprovar, en el seu
punt 4:
“PRIMER.- Deixar sense efecte la convocatòria d’ajuts de col·laboració de la UAB per al curs 2012-2013
aprovada per acord d’aquesta Comissió de 15 de maig de 2012.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’examen de la nova realitat social dels
estudiants de la UAB i la formulació d’un nou programa de suport econòmic als estudiants.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.”
Complint amb l’encàrrec de la Comissió abans assenyalat, es presenta al membres de la comissió la
convocatòria dels ajuts de col·laboració per al curs 2012-2013 que s’annexa.
Vist l’article 8 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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts de col·laboració per al curs 2012-2013. Document
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’Execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 11/2012, de 25 de setembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Atès que la legislació referent a les estades de pràctiques dels estudiants universitaris i la legislació referent al
tractament dels ajuts als estudiants ha canviat substancialment i es fa necessari un replantejament dels antics
“Ajuts de Col·laboració” per tal d’adaptar-los a la legislació vigent.
Atès que la Universitat ha de procurar estades de pràctiques pels estudiants universitaris amb l’objectiu que
aquests puguin desenvolupar les seves habilitats com un complement formatiu als seus estudis.
Atès que la Comissió d’Afers d’Estudiants en la seva sessió de 6 de setembre de 2012, va aprovar, en el seu
punt 4:
“PRIMER.- Deixar sense efecte la convocatòria d’ajuts de col·laboració de la UAB per al curs 2012-2013
aprovada per acord d’aquesta Comissió de 15 de maig de 2012.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’examen de la nova realitat social dels
estudiants de la UAB i la formulació d’un nou programa de suport econòmic als estudiants.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.”
Complint amb l’encàrrec de la Comissió abans assenyalat, es presenta al membres de la comissió el
“Procediment per a la provisió d’estades de pràctiques amb càrrec al pressupost general de la UAB per al curs
2012-2013 que s’annexa.
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Vist l’article 8 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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el programa d’estades de pràctiques a la UAB amb càrrec al Pressupost General de la UAB.
Document
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 12/2012, de 25 de setembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Vista la situació dels estudiants amb rendes més baixes que es troben en una situació de greus dificultats
econòmiques o de desestructuració, social o familiar que afecta l’evolució acadèmica dels seus estudis.
Atès que la Comissió d’Afers d’Estudiants en la seva sessió de 6 de setembre de 2012, va aprovar, en el seu
punt 4:
“PRIMER.- Deixar sense efecte la convocatòria d’ajuts de col·laboració de la UAB per al curs 2012-2013
aprovada per acord d’aquesta Comissió de 15 de maig de 2012.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’examen de la nova realitat social dels
estudiants de la UAB i la formulació d’un nou programa de suport econòmic als estudiants.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.”
Complint amb l’encàrrec de la Comissió abans assenyalat, es presenta al membres de la comissió el Programa
Finestreta per al curs 2012-2013.
Vist l’article 8 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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del Programa Finestreta per al curs 2012-2013 d’acord amb les bases
presentades. Document
SEGON.- Elegir entre els professors que formen part de la Comissió d’Afers d’Estudiants, aquell que formarà
part de la comissió de selecció prevista en el punt 7 del Document 1.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 13/2012, de 25 de setembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Vista la diversitat de convocatòries específiques d’ajut a l’estudi que es paguen des del pressupost generals
d’ajut a l’estudi.
Vista la conveniència de l’agrupació d’aquestes convocatòries, de manera que se li doni una major visibilitat
com a part del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 8 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 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les beques diverses per al curs 2012-2013. Document
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.6.5. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 13/2012, de 12 de setembre, de la Comissió d’Investigació.
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Ates l’acord de la Comissió d’Investigació de data 26 d’abril de 2012 on es va aprovar la Convocatòria
d’estades de curta durada fora de Catalunya per a l’any 2012 pels becaris de les convocatòries PIF UAB i les
bases de la mateixa.
Atesa la proposta de priorització realitzada per l’Àrea de Gestió de la Recerca.
Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de
desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012 segons els quals, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la Comissió
d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de priorització de les sol·licituds d’ajuts per estades de curta durada fora de
Catalunya per a l’any 2012 pels becaris de les convocatòries PIF UAB. Document
SEGON.- Comunicar els presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
ho notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 14/2012, de 12 de setembre, de la Comissió d’Investigació.
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Atès la resolució ECO/1551/2012, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la
convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar
personal investigador novell per a l’any2013 (FI-DGR).
Vist l’article 9.2 on s’estableix que l’AGAUR ha de validar el procediment de priorització de les institucions
Atesa la proposta de criteris presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca.
Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de
desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012 segons els quals, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la Comissió
d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de les beques FI-DGR per al 2013. Document
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 15/2012, de 12 de setembre, de la Comissió d’Investigació.
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Atès la convocatòria publicada amb data 29/05/2012 a la web de “AXA Research Fund” (http://www.axaresearch.org/post-doctoral-fellowships) per les subvencions a Post-Doctorals applications Guidelines
Vistes les bases de la convocatòria establertes al document a aportar.
Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de
desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012 segons els quals, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la Comissió
d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de priorització de les sol·licituds d’ajuts postdoctorals AXA Research Fundation.
Document
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 16/2012, de 12 de setembre, de la Comissió d’Investigació.
La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions dels grups de recerca propis i de CERS/Instituts.
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
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II. Convenis
institucionals

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

Conveni de 13 de desembre de 2011, entre la UAB i Catalunya Banc, S.A. (Catalunya Caixa) per a la
realització d’activitats en el marc del que s’estableix en la Llei 49/2002 de 23 de desembre mitjançant
l’aportació de recursos econòmics suficients pel desenvolupament dels programes i projectes.
Conveni de 23 de maig de 2012, entre la UAB i l’Institut Català del Sól (INCASÒL) i Departament d’Economia
i Coneixement – Secretaria d’Universitats i Recerca en relació amb l’activitat de docència, recerca i investigació
en el marc del Parc de l’Alba del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès per crear les condicions per a
poder implantar centres de recerca i de formació per aquesta entitat.
Conveni de 23 de maig de 2012, entre la UAB i la Universidad Veracruzana (Mèxic) pel qual s’estableix el
marc de col·laboració en els aspectes acadèmics i d’investigació.
Conveni de 31 de maig de 2012, entre la UAB i la Universidade Zambeze (Mozambique) for establish the
framework for co-operation in teaching and research in fields of common interest.
Conveni de 25 de juliol de 2012, entre la UAB i la Universidad del Oeste de Santa Catarina (UNOESC) –
Brasil pel qual es desenvolupa un programa comú de cooperació, intercanvi científic, acadèmic i cultural en
l’àmbit jurídic, per mitjà de les respectives Facultats de Dret.
Conveni de 31 de juliol de 2012, entre la UAB i l’Ashoka Trust for Research in Ecology and the environment,
India for establish the framework for co-operation in teaching and research in the field of education.
Conveni de 12 de setembre de 2012, entre la UAB i Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics
(MOVE) pel qual s’estableix un marc de col·laboració en aspectes de col·laboració docent a través de la figura
del professor vinculat.
Conveni de 20 de setembre de 2012, entre la UAB i la Universidade Estadual Londrina (UEL) – Brasil pel
qual es col·labora en aspectes acadèmics i d’investigació en matèria institucional, acadèmica i d’investigació.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 4 d’octubre de 2008, entre la UAB i SAT 1439 Granja L’Heura pel qual s’estableixen les
condicions per a la realització de pràctiques dels alumnes de Veterinària.
Conveni de 18 de novembre de 2011, entre la UAB i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya pel qual es concedeix una subvenció directa en matèria de formació permanent del professorat no
universitari pel curs 2010-2011.
Conveni d’1 de gener de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament d’Ullastrell pel qual s’emmarca l’actuació en la
participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2012.
Addenda de 6 de juny de 2012, entre la UAB i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) al conveni de col·laboració
de data 4 de juliol de 1997 en matèria de gestió acadèmica pel curs 2012-2013.
Addenda d’11 de juny de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) i Universitat Pompeu Fabra
(UPF) i Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) al conveni de 2 d’octubre de 2007 per a la
realització del Màster Universitari en Gestió Pública.
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Conveni d’1 de juliol de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Viladecavalls pel qual s’emmarca l’actuació en
la participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2012.
Conveni d’11 de juliol de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola pel qual s’emmarca l’actuació en
la participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2012.
Addenda de 25 de juliol de 2012, entre la UAB i l’Insituto Camões, IP, Portugal (Camoes), segona addenda
al Protocol de Cooperació.
Conveni de 3 d’agost de 2012, entre la UAB i el Council of Europe, payment for the expenses to be met for
“VI Conference Young People and Societies in Europe and along the Mediterranean Countries (JSEM), June
2012”.
Conveni de 28 de juny de 2012, entre la UAB i l’Institut d’Estudis Catalans per a la coedició conjunta en
llengua catalana de l’obra “La llengua catalana a les aules del segle XXI”.
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V. Nomenaments
i cessaments

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

V.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Santiago Ramentol Massana
coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Mercedes Elizabeth Narciso
Farias coordinadora de la Biblioteca de Sabadell de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector de 3 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora M. Manuela Hernández
Herrero coordinadora d’Estudis de la Titulació de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de
Veterinària.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Núria Gorgorió Solà
degana de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor José Bonil Gargallo
coordinador d’Estudis de Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Jorge Pàmies Rovira
vicedegà de Postgraus i Màsters de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Anna Cros Alavedra
secretària i vicedegana de Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Jordi Massó Carreras degà
de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Ana María Enrique Jiménez
coordinadora d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Tomás Peire Fernández
vicedegà de Pràcticum, Economia i Serveis de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Mariano Carbonell Buades
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de l’Art i Coordinador del Grau d’Història de l’Art de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Mercè Llugany Ollé
coordinadora d’Estudis de Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell
coordinadora d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Sabaté Dalmau
coordinadora de Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Antonio Teixell Cacharo
vicedegà d’Estudiants i de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Xavier Verge Mestre
coordinador d’Estudis del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa.
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Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Carles Gispert Pellicer
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Asensio
Ruiz de Alda coordinador d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau en Economia de la Facultat d’Economia i
Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Gonzalo Rodríguez Pérez
coordinador de Relacions Institucionals i d’Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora M. Antònia Tarrazón
Rodón coordinadora del Programa Tutoresport i sotscoordinadora d’Estudis del Màster MEBA de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Josep Oriol Roca Sagalés
sotscoordinador d’Estudis del Màster MEBA de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Jaon Llonch Andreu com a
sotscoordinador d’Estudis del Màster en Marquèting de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Xavier Ramos Morilla
vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Cabeza
Gutés vicedegana d’Economia, Serveis i Mobilitat de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Álvarez Gómez
vicedegà del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa.

V.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual la senyora Laura Bergés Saura cessa com a
coordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual la senyora Montserrat Mor-Mur Francesch
cessa com a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de
Veterinària.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual la senyora Rosa Maria Pujol Vilallonga cessa
com a degana de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual la senyora Núria Gorgorió Solà cessa com a
vicedegana de Màsters i Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual el senyor Enric Roca Casas cessa com a
vicedegà d’Economia i Serveis i secretari de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual la senyora Cecília Llobet Roig cessa com a
coordinadora d’Estudis de Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual el senyor Joan Clavera Monjonell cessa com a
degà de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual el senyor Juan José Perona Páez cessa com a
coordinador d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual la senyora Anna Cros Alavedra cessa com a
coordinadora de l’Oficina d’Intercanvi i Cooperació (Erasmus) de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual el senyor Tomás Peire Fernández cessa com a
vicedegà de Pràcticum i Equipaments de la Facultat de Ciències de l’Educació.
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Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual la senyora Ana Muntada Torrellas cessa com
a coordinadora de la Llicenciatura d’Història de l’Art i coordinadora del Grau d’Història de l’Art de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual el senyor Anselm Rodrigo Domínguez cessa
com a coordinador d’Estudis de Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual el senyor Enric Sullà Àlvarez cessa com a
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual el senyor Josep Maria Escolà Tuset cessa com
a coordinador de Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual el senyor Juan Antonio Barceló Álvarez cessa
com a coordinador d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual la senyora Anna Maria Aubanell Jubany cessa
com a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i Grau en Economia de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual el senyor Joan Lluís Capelleras Segura cessa
com a coordinador d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual el senyor Albert Martí Pastor cessa com a
coordinador d’Estudis de Grau en Empresa i Tecnologia i de la Diplomatura de Ciències Empresarials de la
Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual el senyor Gonzalo Rodríguez Pérez cessa com
a coordinador de Relacions Institucionals de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual la senyora m. Antònia Tarrazón Rodón cessa
com a coordinador del Programa Tutoresport de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual el senyor Joan Llonch Andreu cessa com a
vicedegà de Planificació dels Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual la senyora Maria Teresa Cabeza Gutés cessa
com a vicedegana d’Estudiants i Mobilitat de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual la senyora Concepció Piñol Pérez cessa com a
vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual el senyor Jordi Celma Sanz cessa com a
vicedegà del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa.

V.4. Departaments
[tornar a l’índex]

V.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor José Luis Molina González
director del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Anna Maria Piella Vila
secretària del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Montserrat Ventura Oller
coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
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Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Montserrat Oller Freixa
directora del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Antoni Manuel Santisteban
Fernández coordinador del Pràcticum del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les
Ciències Socials.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Neus Real Mercadal
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Jordi Estévez Escalera
director del Departament de Prehistòria.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Neus Ferrer Miralles
coordinadora de la Unitat de Microbiologia de Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora M. Montserrat Rifà Vila
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Núria Planas Raig com a
coordinadora de la Unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Albert Casals Ibáñez
secretari del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor José Rodríguez Bonfill
secretari del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Prat Grau directora
del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Miquel Ángel García López
coordinador de biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Montserrat Vilà
Santasusana coordinadora de la Unitat de Cie`cnies de l’Educació deñl Departament de Filologia Catalana.

V.4.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual el senyor Aurelio Díaz Fernández cessa com a
director del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual el senyor José Luis Molina González cessa com
a secretari del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2012, per la qual la senyora Diana Marré Cifola cessa com a
coordinadora de tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual la senyora Maria Neus Real Mercadal cessa
com a coordinadora del Pràcticum del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències
Socials.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual la senyora Montserrat Oller Freixa cessa com a
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2012, per la qual la senyora Lucila Nussbaum Capdevila cessa
com a directora del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual la senyora Raquel Piqué Huerta cessa com a
directora del Departament de Prehistòria.
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Resolució del rector, de 5 de setembre de 2012, per la qual la senyora Olga Sánchez Martínez cessa com a
coordinadora de la Unitat de Microbiologia de Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual el senyor Pere Godall Castell cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual el senyor Jaime Barrera Fusté cessa com a
secretari del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual la senyora Núria Simelio Solà cessa com a
secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual la senyora Cecília Gassull Bustamante cessa
com a directora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual el senyor Lluís Capdevila Ortís cessa com a
coordinador de la Unitat de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual la senyora Lourdes Figueiras Ocaña cessa
com a coordinadora de la Unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i
de les Ciències Experimentals.
Resolució del rector, de 19 de setembre de 2012, per la qual la senyora Rosella Nicolini cessa com a
coordinadora de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2012, per la qual el senyor Ramon Pañella Ferreres cessa com
a coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana.

V.7. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

V.7.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut d’Investigació en
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2012, per la qual nomena la senyora Judith Solé Resina
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió per a l’estudi de la governança del sistema
educatiu universitari de Catalunya, del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 18 de setembre de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al patronat de la Fundació de l’Institut Universitari Parc
Taulí.
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2012, per la qual designa el senyor Juan Jesús Donaire Benito
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre d’Informació i
Documentació Internacionals a Barcelona – Fundació CIDOB.

V.7.2. Cessaments
Resolució del rector, de 17 de setembre d e2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut d’Investigació
en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2012, per la qual la senyora Isabel Pont Castejón cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió per a l’estudi de la governança del sistema
educatiu universitari de Catalunya, del Consell Interuniversitari de Catalunya.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places

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

VI.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de setembre 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’0Administració i Serveis, de 7 de setembre de 2012, per
la qual atorga la comissió de serveis, per tal de cobrir provisionalment la plaça de secretari/ària de direcció de
l’adjunt per a temes docents al Vicerectorat de Personal Acadèmic, a la senyora Ana A. Medina Gómez.
Resolució del gerent, de 8 de setembre de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les
funcions i les responsabilitats de cap de línea del Parc Mòbil al senyor Esteban Arenas Maestre.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de setembre de 2012, per
la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al
senyor Marcelino González Álvarez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de setembre de 2012, per
la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora Ghizlane El Korchi, al Departament de Biol·logia Cel·lular,
Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de setembre de 2012, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alicia Contreras Molinero, per a ocupar la plaça d’auxiliar
administratiu a la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau de la Facultat de Medicina (Administració de Centre
de Medicina).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de setembre de 2012, per
la qual perllonga la comissió de serveis, de la senyora Rafaela Cortés Torres, per a ocupar la plaça de secretària
del cap de l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de setembre de 2012, per
la qual autoritza la reincorporació de la senyora Isabel Aledo Bernal al servei actiu de l’escala de gestió, amb
destinació provisional a un lloc de gestor al Departament d’Economia i Història Econòmica.
Resolució de la vicegerent de Recursos Humans i Organització, de 28 de setembre de 2012, per la
qual nomena el senyor Rafael Perera Astals funcionari interí de l’escala de gestió de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb destinació a la Unitat de Nòmines i Seguretat Social de l’Àrea de Personal Acadèmic,
Investigador en Formació i de Suport a la Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de setembre de 2012, per
la qual concedeix al senyor Rafael Perera Astals l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a prestar
serveis a una altre cos o escala.
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