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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 68/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Acord de nomenament del gerent de la UAB i les condicions del seu contracte
Exposició de motius:
Vist l’article 82.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que “el gerent cessa en el seu càrrec a petició pròpia o
per decisió del rector, escoltat el Consell Social”, en virtut del qual el Ple del Consell Social, reunit en sessió
extraordinària, acorda donar-se per assabentat de la decisió del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
de cessar el doctor Santiago Guerrero en el càrrec de gerent de la UAB.
Vista 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 82 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 80 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 90.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableixen que li
correspon al Consell Social estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent o la gerent
presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne, d’acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte.
Vist l’article 13.2 del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta del rector de la UAB de nomenar el senyor Joan Melcion Tenas gerent de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar, a proposta del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, el nomenament del senyor Joan
Melcion Tenas com a gerent de la UAB.
2) Aprovar, d’acord amb el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, les condicions del contracte del
senyor Joan Melcion Tenas com a gerent de la UAB, segons les condicions informades en el Ple.

Acord 69/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Contracte de llicència de patent a Strem Chemicals, Inc.
Exposició de motius:
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la
sol·licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel
termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions
establertes en el contracte objecte de ratificació (Document PLE 66/10-2013).
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Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents, de data 9 de setembre
de 2013 (Document PLE 67/11-2013).
Vist el caràcter confidencial dels documents PLE 66/11-2013 i PLE 67/11-2013 i l’article 7, apartat sisè, del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social
tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les
sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per
raó del seu càrrec.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 55.3.d) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la titularitat del dret correspongui a dos o
més propietaris i la transmissió s’efectuï a favor d’un o més dels copropietaris.
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. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 91/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en relació al contracte de llicència entre la UAB
i STREM CHEMICALS, INC.
Vist l’acord 48/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Donar-se per assabentat i
ratificar el contracte de data 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i
STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la sol·licitud de patent
espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de tres anys
prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions establertes en el contracte
objecte de ratificació; 2)Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el
seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de data 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense
exclusivitat, la sol·licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en
tot el món i pel termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les
especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 70/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Exposició de motius:
Vista la proposta d’autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
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Ates que la UAB és titular del següent maquinari:
-

Taula òptica: Nº inventari: 009311096.
Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671.
Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017.
Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328.
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375.
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639.

Atès que la UAB considera convenient la cessió d’ús gratuït de l’anterior maquinari a favor de la Fundació
Institut Català de Nanotecnologia pel termini de 5 anys perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i
de recerca.
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en
relació amb els articles 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 107 i
109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques
Vist els articles 64.q), 204.1 i 203 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 93/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en relació a la cessió d’ús gratuïta de
maquinari a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia.
Vist l’acord 49/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la signatura
d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació Institut Català de
Nanotecnologia perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca, pel termini de cinc (5)
anys:
- Taula òptica: Nº inventari: 009311096
- Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671
- Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017
- Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328
- Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375
- Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639
2)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord;
3)Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Sol·licitar a la UAB que estudiï el retorn econòmic a percebre per la Universitat per a la cessió d’ús a la
Fundació Institut Català de Nanotecnologia del maquinari que es relaciona, i restar a l’espera de rebre aquesta
informació per a l’acord corresponent:
-

Taula òptica: Nº inventari: 009311096
Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671
Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017
Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639

2) Comunicar el present acord al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, als efectes de les gestions
que siguin oportunes.
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Acord 71/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Cessió d’una instal·lació de radiodiagnòstic veterinari a la Fundació Hospital Clínic Veterinari
Exposició de motius:
Atesa la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació a la cessió a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari de la titularitat d’una instal·lació de radiodiagnòstic veterinari.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’una instal·lació de radiodiagnòstic amb el número
RX-B/2543 de registre en el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, segons consta a
la fitxa d’identificació d’equips i instal·lacions de Raigs X amb fins de diagnòstic Mèdic (document PLE 68/112013).
Atès que en data 6 de maig de 2005, el Plenari del Consell Social de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (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 a la construcció i explotació de l’ampliació de
l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’acord anterior 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
de radiodiagnòstic veterinari no formen part de la porció de terreny de 1.680 m2 de superfície objecte de
concessió administrativa.
Atès que per acord 25/2008 de la Comissió Econòmica del Consell Social de data 24 de juliol de 2008, la UAB,
en data 30 de juliol de 2008, 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 de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 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 de radiodiagnòstic veterinari, demana acreditar, entre d’altres, el títol en virtut del qual es disposa
l’esmentada instal·lació per part de l’HCV.
Ates que la instal·lació de radiodiagnòstic està integrada pels espais físics especialment condicionats (obra civil i
instal·lacions) i diferents equips generadors de raigs X identificats al document PLE 69/11-2013, el valor dels
quals s’indica al document PLE 70/11-2013 .
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 ha de ser objecte de la corresponent autorització administrativa,
independentment de qui és la persona titular dels aparells (béns mobles) de la instal·lació radioactiva.
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 90/2013, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 9 d’octubre, en relació a la transmissió
gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat d’una instal·lació de radiodiagnòstic
veterinari a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
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Vist l’acord 50/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al 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 de radiodiagnòstic
veterinari RX-B/2543 (béns mobles relacionats al document CE 45/11-2013) 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 –excepte aquells sobre els quals la Fundació Hospital Clínic Veterinari ostenti títol de
disposició-, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal·lació de
radiodiagnòstic, d’acord amb la relació dels espais identificada en el document CE 45/11-2013; 2)Encarregar la
vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord al
vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la
instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 (béns mobles relacionats al document PLE 69/11-2013) 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 –excepte aquells sobre els quals la Fundació Hospital Clínic
Veterinari ostenti títol de disposició-, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes
finalitats de la instal·lació de radiodiagnòstic, d’acord amb la relació dels espais identificada en el document CE
69/11-2013.
2) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 72/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Exposició de motius:
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud de LGAI
TECHNOLOGICAL CENTER, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny.
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar
l’ús de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori.
Atès que per acord núm. 40/2010 del Ple del Consell Social de 28 d’octubre de 2010, la UAB va cedir l’ús a
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA d’una porció del terreny annex a l’edifici on està radicat el Laboratori
General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb la superfície disponible necessària per donar ús a
450 places de pàrking, aproximadament, per un termini de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29
d’octubre de 2010 i, per tant, que finalitza el 29 d’octubre de 2013.
Atès que és voluntat de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA de tornar a gaudir l’ús de part dels esmentats
terrenys (2.700 m2 corresponent a 132 places de pàrking, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal
de l’edifici on està ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya –identificat segons el
document PLE 71/11-2013) per un període de 3 anys.
Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 92/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre de 2013, en relació a l’autorització d’ús de
terrenys titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA.
Vist l’acord 51/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar l’ús de terrenys
de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA:
a) Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing,
aproximadament (identificada en el document CE 47/11-2013).
b) Preu: 32.400 € per any, el qual serà actualitzat anualment per l’IPC.
c) Termini de duració: 3 anys.
d) Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de l’edifici on
està radicat el LGAI per als seus usuaris (450 places aproximadament).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord; 3)Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord; 4)Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA:
a) Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing,
aproximadament (identificada en el document PLE 71/11-2013).
b) Preu: 32.400 € per any, el qual serà actualitzat anualment per l’IPC.
c) Termini de duració: 3 anys.
d) Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de l’edifici on
està radicat el LGAI per als seus usuaris (450 places aproximadament).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord
4) Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.

Acord 73/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2012
Exposició de motius:
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2012 elaborat per l’empresa d’auditoria externa
Deloitte, SA.
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 52/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda el
següent: 1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB
corresponent a l’exercici 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 48/11-2013; 2)Presentar al Ple
del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2012 per a la seva
informació.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la
UAB corresponent a l’exercici 2012 per a la seva informació i anàlisi, i
S’ACORDA:
1) Donar-se per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2012,
d’acord amb el que consta en el document PLE 72/11-2013.
2) Posar a disposició del gerent i de la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB l’informe de comptes anuals
agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2012, als efectes de les gestions que siguin oportunes.

Acord 74/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada
Parc de Recerca UAB
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 14 de juny de 2013.
Vist l’acord 53/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012
de l’entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document CE 49/11-2013;
2)Comunicar aquest acord a la direcció general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, al vicerectorat
d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al
document PLE 73/11-2013.
2) Comunicar aquest acord a la direcció general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, al vicerectorat
d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 75/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de 7 de juny de 2013.
Vist l’acord 54/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 50/11-2013; 2) Comunicar aquest acord al
vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document PLE 74/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 76/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Hospital
Clínic Veterinari
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 31 de maig de 2013.
Vist l’acord 55/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012
de l’entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document CE 51/11-2013;
2)Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que
consta al document PLE 75/11-2013.
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2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 77/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada
Gespa
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Privada Gespa han estat aprovats en la reunió del
Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2013.
Vist l’acord 56/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Gespa, d’acord amb el que
consta al document CE 52/11-2013; 2)Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la
gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Gespa,
d’acord amb el que consta al document PLE 76/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 78/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Doctor
Robert
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Atès l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 19
de juny de 2013.
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Vist l’acord 57/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Doctor Robert, d’acord amb el que
consta al document CE 53/11-2013; 2)Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la
gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Doctor Robert,
d’acord amb el que consta al document PLE 77/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 79/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació
Autònoma Solidària
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 26 de juny de 2013.
Vist l’acord 58/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el
que consta al document CE 54/11-2013; 2)Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a
la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària,
d’acord amb el que consta al document PLE 78/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.
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Acord 80/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Wassu
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 4 de juny
de 2013.
Vist l’acord 59/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb el que consta al
document CE 55/11-2013; 2)Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència
de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb
el que consta al document PLE 79/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 81/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat UAB-Firms, SL.
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2011 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats en la reunió de la Junta General de 28 de juny de 2013.
Vist l’acord 60/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de novembre, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar el balanç, el
compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta al
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document CE 56/11-2013; 2)Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència
de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el
que consta al document PLE 80/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 82/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013
Exposició de motius:
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2013.
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 62/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de maig, el qual estableix:
1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013,
d’acord amb el que consta en el document CE 58/11-2013; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació
sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Atès que per aquesta sessió plenària es presenta una versió actualitzada del document CE 58/11-2013 que es
va tractar en la Comissió Econòmica del proppassat 6 de novembre.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
per a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 81/11-2013.

Acord 83/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l’avaluació 2012 del personal
docent i investigador funcionari i contractat
Exposició de motius:
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de
gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat.
Atès que al llarg de l’any 2013 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades
per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de docència.
Vist que en la Comissió de Personal Acadèmic de 21 de novembre de 2013 s’acorda: 1) informar favorablement
la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al professorat funcionari i
contractat (trams de docència i de gestió) en els termes en que es recullen en els annexos. 2) Elevar aquests
acords al Consell Social per a l’aprovació de l’assignació dels complements inclosos en els apartats anteriors, si
escau. 3) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest
acord.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2013 es preveu tractar l’acord corresponent
en relació als complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l’avaluació 2012 del
personal docent i investigador funcionari i contractat, i que, per tant, l’acord 83/2013 del Ple del Consell Social
resta condicionat a l’acord corresponent del Consell de Govern .
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 28 de novembre de 2013, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar, condicionat a l’acord corresponent del Consell de govern, els complements retributius autonòmics
per mèrits de docència del personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a l’avaluació:
a) per períodes meritats fins el 31.12.2002, d’acord amb el que consta en el document PLE 82/11-2013.
b) per períodes meritats fins el 31.12.2012, d’acord amb el que consta en el document PLE 83/11-2013.
2) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de
Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 84/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de gestió corresponents a l’avaluació 2011 del personal docent
i investigador funcionari i contractat
Exposició de motius:
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de
gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la
Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat.
Atès que al llarg de l’any 2013 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per
les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de gestió.
Vist que en la Comissió de Personal Acadèmic de 21 de novembre de 2013 s’acorda: 1) informar favorablement
la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al professorat funcionari i
contractat (trams de docència i de gestió) en els termes en que es recullen en els annexos. 2) Elevar aquests
acords al Consell Social per a l’aprovació de l’assignació dels complements inclosos en els apartats anteriors, si
escau. 3) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest
acord.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2013 es preveu tractar l’acord corresponent
en relació als complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l’avaluació 2012 del
personal docent i investigador funcionari i que, per tant, l’acord 83/2013 del Ple del Consell Social resta
condicionat a l’acord corresponent del Consell de Govern .
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 28 de novembre de 2013, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar, condicionat a l’acord corresponent del Consell de Govern, els complements retributius addicionals
autonòmics per mèrits de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a:
a) Avaluació 2009, d’acord amb el que consta en el document PLE 84/11-2013.
b) Avaluació 2012, d’acord amb el que consta en el document PLE 85/11-2013.
2) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de
Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 85/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Proposta de creació de títols de màsters universitaris
Exposició de motius:
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que ha estat presentades pels centres.
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Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que la proposta 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 màsters universitaris.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 77/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’octubre, en relació a l’aprovació de la
creació de màsters universitaris.
Vist l’acord 38/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 23 d’octubre, pel qual s’acorda elevar
al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Informar favorablement la proposta de creació dels
títols de màster universitari següents:a) Enginyeria biològica i ambiental, d’acord amb el que consta en el
document CA 33/10-2013. b) Enginyeria informàtica/Computer Engineering, d’acord amb el que consta en el
document CA 34/10-2013. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i
al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin
oportuns. 3)Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta de creació dels títols de màster universitari següents:
a) Enginyeria biològica i ambiental, d’acord amb el que consta en el document PLE 86/11-2013.
b) Enginyeria informàtica/Computer Engineering, d’acord amb el que consta en el document PLE 87/11-2013.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l'acord primer.
4) Comunicar aquest acord a la vicegerència d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 86/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Modificació de denominació de Màsters universitaris
Exposició de motius:
Ateses les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres
corresponents.
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 i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
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Vist l’acord 78/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’octubre, en relació a la modificació de
denominació de Màsters Universitaris.
Vist l’acord 39/2013 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 23 d’octubre, pel qual s’acorda elevar al Ple
del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de modificació de la
denominació del màster universitari en Planificació i Polítiques per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, que
passa a denominar-se Màster universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats , l’Ambient i el Paisatge. 2)
Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar la
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del màster universitari en Planificació i
Polítiques per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, que passa a denominar-se màster universitari en Polítiques i
Planificació per a les Ciutats , l’Ambient i el Paisatge.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord a la vicegerència d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 87/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Supressió de títols de doctorat
Exposició de motius:
Atesa la proposta de la vicerectora d’Investigació de supressió de títols de doctorat, aprovats pels òrgans
competents, el procés de verificació del quals no ha finalitzat.
Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de doctorats iniciats en el seu dia i que no s’han
arribat a implementar.
Vista 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 supressió de títols universitaris oficials de la
UAB.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 79/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’octubre, en relació a la supressió de títols
de doctorat.
Vist l’acord 40/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 23 d’octubre, pel qual s’acorda elevar
al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de supressió dels
títols de doctorat següents: a) Publicidad y Relaciones Públicas. b) Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat. 2)
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Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat
de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el
seguiment de l'acord primer. 4) Comunicar aquest acord a la vicegerència d’Ordenació Acadèmica, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta de supressió dels títols de doctorat següents:
a) Publicidad y Relaciones Públicas.
b) Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
4) Comunicar aquest acord a la vicegerència d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 88/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Creació de títols de diplomes de postgrau propis
Exposició de motius:
Ateses les peticions de creació de títols de postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document PLE 88/11-2013, PLE 89/11-2013,PLE 90/072013 i PLE 91/11-2013).
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 la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 80/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’octubre, en relació a la creació de títols de
diplomes de postgrau propis.
Vist l’acord 41/2013 pres per la Comissió Acadèmica de 23 d’octubre, pel qual 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 propi següents: a) Diploma de Postgrau en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic
d’acord amb el que consta en el document CA 35/10-2013. b) Diploma de Postgrau en Clínica Equina, d’acord
amb el que consta en el document CA 36/10-2013. c) Diploma de postgrau en Matemàtiques per a Mestres,
d’acord amb el que consta en el document CA 37/10-2013. d) Diploma de Postgrau en Altes Capacitats i
Educació Inclusiva, d’acord amb el que consta en el document CA 38/10-2013. 2) Encarregar la vicerectora de
Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar aquest
acord a la vicegerència 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 nous títols de diplomes de postgrau propi següents:
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Postgrau en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic d’acord amb el que consta en el
88/11-2013.
Postgrau en Clínica Equina, d’acord amb el que consta en el document PLE 89/11-2013.
postgrau en Matemàtiques per a Mestres, d’acord amb el que consta en el document PLE 90/11Postgrau en Altes Capacitats i Educació Inclusiva, d’acord amb el que consta en el document PLE

2) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerència d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 89/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Modificació de denominació de màsters propis i diplomes de postgrau propis
Exposició de motius:
Ateses les peticions de modificació de denominació de títols de postgrau propi que han estat presentades a
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 81/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’octubre, en relació a la modificació de
denominació de màsters propis i diplomes de postgrau propis.
Vist l’acord 42/2013 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 23 d’octubre, pel qual
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la
modificació de la denominació del màster propi, Màster en Administration and Management of Commerce and
Distribution, que passa a denominar-se Màster en Retail and Distribution Management and Administration. 2)
Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de del punt primer
d’aquest acord. 3) Comunicar aquest acord a la vicegerència d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar la modificació de la denominació del màster propi, Màster en Administration and Management of
Commerce and Distribution, que passa a denominar-se Màster en Retail and Distribution Management and
Administration.
2) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de punt primer
d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerència d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 90/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Nomenament de càrrecs de vocals en la Comissió Econòmica, Comissió Acadèmica i Comissió SocietatUniversitat del Consell Social
Exposició de motius:
Vist l’article 82.1.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de
funcionament i organització del Consell.
Vist l’article 24.1) del reglament de funcionament i organització del Consell Social, el qual estableix, entre
d’altres, que li correspon al Ple del Consell acordar, a proposta de la presidència del Consell Social, el
nomenament dels vocals de cada comissió.
Vist l’acord 60/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre, pel qual s’aprova el
nomenament del senyor Francesc Xavier Becerra Castell com a membre vocal de la Comissió Acadèmica i la
Comissió Societat-Universitat del Consell Social de la UAB.
Vist que el senyor Juan Manuel Tapia Rubio ha estat nomenat membre del Consell Social de la UAB com a
representant de les organitzacions sindicals de treballadors, en substitució del senyor Xavier Becerra Castell,
d’acord amb el que consta en la resolució del departament d’Economia i Coneixement publicada al DOGC en
data 10 d’octubre de 2013.
Atesa la sol·licitud del senyor Juan Manuel Tapia Rubio de formar part de la Comissió Acadèmica i de la
Comissió Societat-Universitat del Consell Social.
Vist que la presidenta del Consell Social de la UAB, en base a la sol·licitud presentada pel senyor Juan Manuel
Tapia Rubio, i d’acord amb els presidents de la Comissió Acadèmica i la Comissió Societat-Universitat, proposa
el senyor Juan Manuel Tapia Rubio com a membre vocal de les esmentades comissions, en substitució del
senyor Xavier Becerra Castell.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
Nomenar el senyor Juan Manuel Tapia Rubio membre vocal de la Comissió Acadèmica i de la Comissió SocietatUniversitat del Consell Social de la UAB, en substitució del senyor Xavier Becerra Castell.

Acord 91/2013, de 28 de novembre, del Consell Social
Nomenament de càrrecs de representació del Consell Social en entitats de la UAB
Exposició de motius:
Vist l’article 7.4 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 60/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre, pel qual s’aprova el
nomenament del senyor Francesc Xavier Becerra Castell com a representant del Consell Social de la UAB en els
patronats de la Fundació Privada Gespa i la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
Vist que el senyor Juan Manuel Tapia Rubio ha estat nomenat membre del Consell Social de la UAB com a
representant de les organitzacions sindicals de treballadors, en substitució del senyor Xavier Becerra Castell,
d’acord amb el que consta en la resolució del departament d’Economia i Coneixement publicada al DOGC en
data 10 d’octubre de 2013.
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Atès que, d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, el senyor Francesc Xavier Becerra Castell deixa de
representar el Consell Social de la UAB en els patronats de la Fundació Privada Gespa i la Fundació Escola de
Prevenció i Seguretat Integral.
Atesa la sol·licitud del senyor Juan Manuel Tapia Rubio de representar el Consell Social de la UAB en els
patronats de la Fundació Privada Gespa i la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
Vist que la presidenta del Consell Social de la UAB, en base a la sol·licitud presentada pel senyor Juan Manuel
Tapia Rubio, proposa el senyor Juan Manuel Tapia Rubio com a representat del Consell Social en els patronats
de la Fundació Privada Gespa i la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Nomenar el senyor Juan Manuel Tapia Rubio representant del Consell Social en el patronat de la Fundació
Privada Gespa i el patronat de la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral.

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

Acord 45/2013, de 20 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds i recurs de permanència
Exposició de motius:
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de
2004.
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes la sol·licituds de permanència presentades.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 43.161.605-N per a l’assignatura “Economia del Sector Públic” de la titulació d’Economia
de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, per a que es matriculi en el curs 2013-2014, d’acord amb el
que consta en el document CA 39/11-2013.
2) Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 44.999.335-T per a l’assignatura “Teoria d’Autòmats” de la titulació d’Enginyer en
Informàtica de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per a que es matriculi en el curs 2013-2014, d’acord amb el que
consta en el document CA 39/11-2013.
3) Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l’estudiant amb DNI 47.810.757-J per a l’assignatura “Immunologia” de la titulació de Biotecnologia de la
Facultat de Biociències de la UAB, per a que es matriculi en el curs 2013-2014, d’acord amb el que consta en el
document CA 39/11-2013.
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4) Emetre un informe desfavorable sobre la concessió de la sol·licitud de matricular l’assignatura “Econometria”
i continuar els estudis de Llicenciat en Economia, presentada per l’estudiant amb DNI 46.873.912-G, a la vista
de cap circumstància excepcional a ser considerada, de les qualificacions obtingudes per a l’esmentada
assignatura en les convocatòries d’examen realitzades en els cursos acadèmics 2010-11, 2011-12 i 2012-13 i la
qualificació acordada per tribunal, i de la trajectòria curricular segons expedient acadèmic, d’acord amb el que
consta en el document CA 39/11-2013..
5) Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels estudis presentada per a
l’estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB amb DNI 46.792.212-T atesa la situació
excepcional justificada, condicionat a que l’alumna només es matriculi en el curs 2013-2014 de les assignatures
matriculades per segona vegada en el curs 2012-2013 i no superades, d’acord amb el que consta en el
document CA 39/11-2013.

Acord 46/2013, de 20 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració en departaments
convocades per al curs 2013-2014 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Exposició de motius:
Vist l’acord 35/2013, de 18 de juliol, pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del qual
s’aprova, en relació a les beques – col·laboració amb departaments corresponents al curs 2013-2014
convocades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport, ratificar els criteris de distribució de la UAB de les bequescol·laboració entre els seus departaments, i els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre
departaments en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides.
Vist que la resolució de 28 de juny de 2013 emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports regula el procés de
selecció de les sol·licituds de beques i, a aquests efectes, estableix que es constituirà a cada universitat una
Comissió per a l’estudi de les sol·licituds presentades i les propostes de possibles becaris.
Vist que la Comissió de Selecció de Becaris de la UAB ha resolt, en el mes d’octubre de 2013, la proposta de
concessió de beques de col·laboració amb departaments universitaris per al curs 2013-2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada de la distribució i assignació per
departaments de les beques de col·laboració en departaments convocades per al curs 2013-2014 pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb la proposta de resolució aprovada per la Comissió de Selecció de
Becaris de la UAB.

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

Acord 48/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contracte de llicència de patent a Strem Chemicals, Inc.
Exposició de motius:
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la
sol·licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel
termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions
establertes en el contracte objecte de ratificació (Document CE 42/10-2013).
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Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents, de data 9 de setembre
de 2013 (Document CE 43/11-2013).
Vist el caràcter confidencial dels documents CE 42/11-2013 i CE 43/11-2013 i l’article 7, apartat sisè, del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social
tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les
sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per
raó del seu càrrec.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 55.3.d) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la titularitat del dret correspongui a dos o
més propietaris i la transmissió s’efectuï a favor d’un o més dels copropietaris.
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. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 91/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en virtut del qual s’aprova següent: 1) Donarse per assabentat i ratificar el contracte de data 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la
sol·licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel
termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions
establertes en el contracte objecte de ratificació; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva
aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el
seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de data 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense
exclusivitat, la sol·licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en
tot el món i pel termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les
especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 49/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Exposició de motius:
Vista la proposta d’autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut
Català de nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Ates que la UAB és titular del següent maquinari:
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Taula òptica: Nº inventari: 009311096.
Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671.
Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017.
Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328.
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375.
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639.

Atès que la UAB considera convenient la cessió d’ús gratuït de l’anterior maquinari a favor de la Fundació
Institut Català de Nanotecnologia pel termini de 5 anys perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i
de recerca.
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en
relació amb els articles 89.k de la la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 107 i
109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques
Vist els articles 64.q), 204.1 i 203 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 93/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el següent:
1)Autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació
Institut Català de Nanotecnologia perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca, pel
termini de cinc (5) anys: Taula òptica: Nº inventari: 009311096, Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº
inventari: 009310671, Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017, Laser Newport LQC785-45E
45 mW: Nº inventari: 013313328,Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375,Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari:
13313639; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar el
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els
presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació
Institut Català de Nanotecnologia perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca, pel
termini de cinc (5) anys:
-

Taula òptica: Nº inventari: 009311096
Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671
Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017
Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 1331363

2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 50/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’una instal·lació de radiodiagnòstic veterinari a la Fundació Hospital Clínic Veterinari
Exposició de motius:
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Atesa la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació a la cessió a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari de la titularitat d’una instal·lació de radiodiagnòstic veterinari.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’una instal·lació de radiodiagnòstic amb el número
RX-B/2543 de registre en el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, segons consta a
la fitxa d’identificació d’equips i instal·lacions de Raigs X amb fins de diagnòstic Mèdic (document CE 44/112013).
Atès que en data 6 de maig de 2005, el Plenari del Consell Social de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (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 a la construcció i explotació de l’ampliació de
l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’acord anterior 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
de radiodiagnòstic veterinari no formen part de la porció de terreny de 1.680 m2 de superfície objecte de
concessió administrativa.
Atès que per acord 25/2008 de la Comissió Econòmica del Consell Social de data 24 de juliol de 2008, la UAB,
en data 30 de juliol de 2008, 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 de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 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 de radiodiagnòstic veterinari, demana acreditar, entre d’altres, el títol en virtut del qual es disposa
l’esmentada instal·lació per part de l’HCV.
Ates que la instal·lació de radiodiagnòstic està integrada pels espais físics especialment condicionats (obra civil i
instal·lacions) i diferents equips generadors de raigs X identificats al document CE 45/11-2013, el valor dels
quals s’indica al document CE 46/11-2013 .
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 ha de ser objecte de la corresponent autorització administrativa,
independentment de qui és la persona titular dels aparells (béns mobles) de la instal·lació radioactiva.
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 90/2013, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 9 d’octubre, en virtut del qual es pren
l’acord següent: 1) Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la
titularitat de la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 (béns mobles relacionats a l’ANNEX 2) 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 –excepte aquells sobre els quals la Fundació Hospital Clínic
Veterinari ostenti títol de disposició-, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes
finalitats de la instal·lació de radiodiagnòstic, d’acord amb la relació dels espais identificada a l’ANNEX 2; 2)
Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar la vicerectora d’Economia
i Organtizació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de
recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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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) Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la
instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 (béns mobles relacionats al document CE 45/11-2013) 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 –excepte aquells sobre els quals la Fundació Hospital Clínic
Veterinari ostenti títol de disposició-, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes
finalitats de la instal·lació de radiodiagnòstic, d’acord amb la relació dels espais identificada en el document CE
45/11-2013.
2) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 51/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Autorització d’ús de terreny a LGAI Technological, SA.
Exposició de motius:
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud de LGAI
TECHNOLOGICAL CENTER, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny.
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar
l’ús de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori.
Atès que per acord núm. 40/2010 del Ple del Consell Social de 28 d’octubre de 2010, la UAB va cedir l’ús a
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA d’una porció del terreny annex a l’edifici on està radicat el Laboratori
General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb la superfície disponible necessària per donar ús a
450 places de pàrking, aproximadament, per un termini de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29
d’octubre de 2010 i, per tant, que finalitza el 29 d’octubre de 2013.
Atès que és voluntat de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA de tornar a gaudir l’ús de part dels esmentats
terrenys (2.700 m2 corresponent a 132 places de pàrking, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal
de l’edifici on està ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya –identificat segons el
document CE 47/11-2013) per un període de 3 anys.
Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 92/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre de 2013, en virtut del qual es pren l’acord
següent:
1) Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA:
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Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing,
aproximadament (identificada en el plànol annex).
Preu: 32.400 € per any, el qual serà actualitzat anualment per l’IPC.
Termini de duració: 3 anys.
Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de l’edifici on
està radicat el LGAI per als seus usuaris (450 places aproximadament).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3)Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.
4)Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 5) Comunicar el
present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA:
a) Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing,
aproximadament (identificada en el document CE 47/11-2013).
b) Preu: 32.400 € per any, el qual serà actualitzat anualment per l’IPC.
c) Termini de duració: 3 anys.
d) Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de l’edifici on
està radicat el LGAI per als seus usuaris (450 places aproximadament).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar el Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord
4) Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.

Acord 52/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2012
Exposició de motius:
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2012 elaborat per l’empresa d’auditoria externa
Deloitte, SA.
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la
UAB corresponent a l’exercici 2012 per a la seva informació i anàlisi, i
S’ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB
corresponent a l’exercici 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 48/11-2013.
2) Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici
2012 per a la seva informació.
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Acord 53/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada
Parc de Recerca UAB
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 14 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al
document CE 49/11-2013.
2) Comunicar aquest acord a la direcció general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, al vicerectorat
d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 54/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de 7 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
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1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 50/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 55/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Hospital
Clínic Veterinari
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 31 de maig de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que
consta al document CE 51/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 56/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents a l’exercici
2012 de l’entitat Fundació Privada Gespa
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la
memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Privada Gespa han estat aprovats en la reunió del
Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2013.
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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) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Gespa,
d’acord amb el que consta al document CE 52/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 57/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Doctor
Robert
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Atès l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 19
de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Doctor Robert,
d’acord amb el que consta al document CE 53/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 58/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació
Autònoma Solidària
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
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Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 26 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària,
d’acord amb el que consta al document CE 54/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 59/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Wassu
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 4 de juny
de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb
el que consta al document CE 55/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 60/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat UAB-Firms, SL.
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l’exercici 2012 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats en la reunió de la Junta General de 28 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el
que consta al document CE 56/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la
vicepresidència executiva de la FUAB.

Acord 61/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de juliol fins el 30
de setembre de 2013
Exposició de motius:
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre de 2013.
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de
juliol fins el 30 de setembre de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 57/11-2013.
2) Comunicar aquest acord a la Gerència i a la vicegerència de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 62/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013
Exposició de motius:
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2013.
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Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013,
d’acord amb el que consta en el document CE 58/11-2013.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.

Acord 63/2013, de 6 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació en l’empresa de base tecnològica Visual Tagging Services
Exposició de motius:
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors
modificacions, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en el sistema
productiu i de les empreses, i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base
tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist 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 que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de
Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base
tecnològica.
Vist l’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.
Atesa la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la participació d’una empresa de base tecnològica (EBT) amb
la denominació ‘Visual Tagging Services’, presentada pel doctor Dr. Xavier Roca Brugué davant el rector.
Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors
on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT.
Atès l’informe preliminar sobre la proposta emès per la comissió ad-hoc, de data 21 d’octubre de 2013.
Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern
reunida amb data 30 d’octubre de 2013, en virtut del qual es pren l’acord següent: 1) Emetre proposta
favorable per al reconeixement de l’empresa ‘VISUAL TAGGING SERVICES, S.L.’ com empresa de base
tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de
Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’esmentada empresa de base tecnològica, per valor de 150
euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat
(UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emès per la comissió adhoc d’octubre de 2013 (document 1 –CONFIDENCIAL-); i, condicionada a la materialització de l’Acord Segon; 2)
Autoritzar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, per negociar i acordar amb el Consorci Centre de
Visió per Computador el percentatge de titularitat que les esmentades entitats ostenten sobre la tecnologia
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objecte del futur contracte de transferència a formalitzar amb l’empresa de base tecnològica, VISUAL TAGGING
SERVICES, S.L., sempre i quan aquesta distribució de titularitat no impliqui un percentatge de titularitat de la
Universitat Autònoma de Barcelona sobre la tecnologia inferior al 60 per 100 de la mateixa; 3) Comunicar
l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe
escaient; 4)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords; 5) Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Atès que en el marc del que estableix el punt segon de l’acord pres per la Comissió de Transferència de
Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern de 30 d’octubre, es duen a terme les negociacions
corresponents.
Vist que fruit de les esmentades negociacions es presenta la proposta que consta en la documentació d’aquest
punt de l’ordre del dia (“document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging
Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013).
Vist el caràcter confidencial del “document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual
Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013, i l’article 7, apartat sisè, del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social
tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les
sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per
raó del seu càrrec.
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 proposta de participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’empresa de base tecnològica VISUAL TAGGING
SERVICES, SL, per valor de 150 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat
instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), i d’acord amb les condicions i contraprestacions a
favor de la UAB que consten en el punt segon del “document per a l’avaluació de la participació de la UAB en
l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013.
2) Comunicar aquest acord a la secretària general de la UAB i a la Oficina de Coordinació Institucional.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 99/2013, de 28 de novembre de la Comissió Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de modificar la Normativa sobre
organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada
per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i modificada per Acord de Consell de Govern de 25
d’abril de 2012, pel que fa a la programació de mínors.
Vista la necessitat de modificar part de l’articulat de l’esmentat text regulador per tal d’adequar-lo a les

necessitats actuals.
Vist l'article 12.4 b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa

a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les
propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre les disposicions normatives en matèria
acadèmica d’estudis de primer cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la Normativa sobre organització acadèmica complementària
de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19
d’octubre de 2011, i modificada per Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, pel que fa a la
programació de mínors.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 100/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 101/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics

Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda
d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de
Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
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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 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de
març 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li
correspon aprovar els plans d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació
permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell Social, així com les
modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
- Màster en Govern Local (pendent de revisió del títol)
- Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions
- Diploma de postgrau en Comunicació i Lideratge Polític
- Diploma de postgrau en Gestió i Administració Local
- Diploma de postgrau en Seguretat de l’Energia i del Medi Ambient
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 103/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics

Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda
d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de
2011 i modificada en data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat, entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març
de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 36 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 112

Novembre / 2013

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 104/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva
l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau.
Grau en Prevenció i seguretat integral
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 105/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació de 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.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 37 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 112

Novembre / 2013

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 i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.3.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 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 106/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics

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 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14
de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que
li 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 Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris que s’annexen,
condicionat a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:
-

Màster Universitari en Antropologia social i cultural / Social and Cultural Anthropology
Màster Universitari en Gestió d’empreses hoteleres
Màster Universitari en Nanociència i nanotecnologia avançada / Advanced Nanoscience
Nanotecnology
Màster Universitari en Planificació estratègica en publicitat i relacions públiques
Màster Universitari en Psicologia general sanitària
Màster Universitari en Traducció, interpretació i estudis interculturals

and

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocuapabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 107/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de
lliure elecció, per al curs acadèmic 2013/2014, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres
entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2013/2014.
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, i les seves posteriors modificacions, 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 de data 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs
2013/2014 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. [Document]
SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2013/2014 aprovades pels centres de la UAB. [Document]
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica en funcions, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 108/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de concessió 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 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris de titulació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2012-2013, als següents:
Marcel Bach Pagès
Eloi Camprubí Casas
Eduard Ansaldo Giné
Alicia Roig Merino
Lidia Avila Becares
Tobias Weinrich Weinrich
Marc Martin Casas
Marta Prat Guitart
Silvia Castañé Sanmartín
Paula Roig Boixeda
Sonia Herrando Moraira
Víctor Sánchez Clares
Víctor Sacristán Fraile
Ramon Roca Pinilla
Irene Escudero Selma
Jordi Cornado Royo
Rosa Cristina Sayeras Haag
Adrià Voltes Cobo
Marta Coronado Zamora
Eduard Vico Oton
Jenifer Otero Carrera
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica en funcions, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 109/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2013-2014.
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 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de
grau.[Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Ordenació Acadèmica en funcions, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 110/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014.
Atès que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 5 de juny de 2013.
Atesa la voluntat de la Universitat d’adaptar els seus calendaris, i revisats alguns terminis previstos al Calendari
academicoadministratiu del curs acadèmic 2013-2014 per a determinats processos, es proposa la seva
modificació.
Vist l'article 12.4.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 14 de març, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 111/2013, de 28 de novembre de la Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria del Programa
d’intercanvi Erasmus+ Estudi per al curs 2014/2015 per a estudiants matriculats a la UAB o a algun dels seus
centres adscrits o vinculats.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de diplomatura, d'enginyeria, de llicenciatura o de grau
durant el curs 2014-2015.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els
següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa d’intercanvi Erasmus+ Estudi per a estudiants de diplomatura,
d'enginyeria, de llicenciatura o de grau matriculats a la UAB o a algun dels seus centres adscrits o vinculats, per
al curs 2014/2015. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.3.2. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Acord 19/2013, de 29 de novembre de la Comissió de Doctorat
Vista les propostes de creació de nous estudis de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011
presentades a l’Escola de Doctorat.
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 l'article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat de la UABF, ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret
99/2011.
–
–
–

Seguretat Humana i Dret Global
Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 20/2013, de 29 de novembre de la Comissió de Doctorat
Vistes les propostes de programes de doctorat presentades a l’Escola de Doctorat 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 de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen
els ensenyament oficials de doctorat.
Vist l’article 10 del Reial Decret 99/2011 abans esmentat en relació amb el contingut dels programes de
doctorat i la seva verificació.
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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 14 de
març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li
correspon aprovar la documentació per a la verificació i acreditació dels estudis de doctorat 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 de la vicerectora d’Investigació, la
Comissió de Doctorat ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, del contingut dels programes de doctorat, condicionat a
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cultures en Contacte a la Mediterrània
Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
Seguretat Humana i Dret Global
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Politics, policies and international relations/ Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions
Internacionals
8. Mitjans, Comunicació I Cultura.
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 21/2013, de 29 de novembre de la Comissió de Doctorat
La presidenta de la comissió presenta aquest punt de l’ordre del dia, i explica que aquesta proposta és només
aplicable pel curs 2013-2014, la qual ha de ser aprovada per la Comissió d’Economia i Organització. Continua
explicant que s’ha fet la distribució partint d’un criteri relacionat amb el nombre d’estudiants que han accedit al
programa durant el curs 2012-2013, el qual suposaria un 60% del total a distribuir; d’un segon criteri
d’internacionalització lligat a les mencions europees del títol de doctor, que tindria un pes del 30%, i d’un tercer
criteri d’excel·lència, lligat a les mencions cap a l’excel·lència dels programes de doctorat, al qual correspondria
al 10% restant.
La presidenta dóna la paraula a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, la qual comenta que aquest és un curs
pont degut a que encara coexisteixen programes aprovats sota el Reial decret 1393/2007 i el Reial decret
99/2011, i detalla el contingut de la proposta.
Els membres de la comissió fan diverses aportacions, entre d’altres, proposen que també es tinguin en compte
dintre del criteri d’internacionalització el nombre de cotuteles amb universitats estrangeres, la qual cosa
accepta la comissió.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la
Comissió de Doctorat ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de model de distribució de pressupost de funcionament dels
programes de doctorat per l’any 2013.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Afers Acadèmics, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 22/2013, de 29 de novembre de la Comissió de Doctorat
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació de la regulació sobre la tutorització de la tesi
doctoral.
Atesa la necessitat de modificar de manera puntual l’article 357 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable
als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada
pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu contingut a la legalitat vigent.
Vist l’article 14.3. b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis i ensenyaments
de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels següents articles de la Normativa acadèmica de la UAB
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007,
aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que queden redactats de la manera següent:
"Article 357. La tutorització de la tesi doctoral
1. El tutor acadèmic ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada, vinculat al programa de
doctorat en què ha estat admès el doctorand.
2. La comissió acadèmica del programa pot establir que el tutor acadèmic sigui el director de tesi.
3. La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada escoltat el doctorand, pot modificar el
nomenament del tutor acadèmic en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi
concorrin raons justificades.
4. Un tutor de tesi pot renunciar a la tutorització de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades.
En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de proposar al doctorand un nou tutor."

“Article 365. Defensa i avaluació de la tesi doctoral
1. Prèviament a l’acte de defensa de la tesi doctoral, el doctorand ha de fer arribar a cadascun dels membres
del tribunal un exemplar de la tesi doctoral amb un mínim de 15 dies d’antelació per tal que la puguin examinar
detingudament. Cada programa de doctorat estableix si la tesi doctoral s’ha d’enviar per correu electrònic o en
exemplar imprès. Aquest exemplar de la tesi doctoral ha de coincidir amb els exemplars dipositats a l’Escola de
Doctorat.
2. La comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre el doctorat, o la persona que aquesta
comissió delegui, si ho considera adient, fa arribar al president del tribunal les observacions que hagin
presentat altres doctors.
3. El coordinador del programa de doctorat ha de fer arribar a l’Escola de Doctorat la proposta del president del
tribunal sobre el lloc i la data de l’acte públic de defensa amb una antelació mínima de 14 dies naturals, a
comptar de l’endemà de la recepció a l’Escola de Doctorat de la informació de la data de celebració de l’acte. El
president ha de convocar els membres del tribunal i el doctorand. La defensa de la tesi doctoral s’ha de fer en
dependències de la UAB. En casos excepcionals, la comissió delegada del Consell de Govern amb competències
sobre el doctorat, o la persona que aquesta comissió delegui, pot autoritzar la defensa fora de les dependències
de la UAB, sempre que els motius estiguin degudament justificats i vinculats a la recerca, i l’espai proposat
reuneixi les condicions tècniques i d’accessibilitat adients.
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4. L’Escola de Doctorat ha de fer difusió pública del lloc i la data de l’acte de defensa pública a tota la comunitat
universitària.
5. El tribunal que avaluï la tesi doctoral disposa del document d’activitats del doctorand amb les activitats
formatives dutes a terme pel doctorand. Aquest document de seguiment no dóna lloc a una puntuació
quantitativa, però sí que constitueix un instrument d’avaluació qualitativa que complementa l’avaluació de la
tesi doctoral.
6. La tesi doctoral és avaluada a l’acte de defensa, que té lloc en sessió pública i consisteix en l’exposició i la
defensa, per part del doctorand, del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal. Els doctors
presents en l’acte públic poden formular preguntes en el moment i de la manera que assenyali el president del
tribunal.
7. Un cop finalitzades l’exposició i la defensa de la tesi doctoral, el tribunal emet un informe amb la qualificació
global concedida a la tesi doctoral d’acord amb la següent escala: No Apte, Aprovat, Notable i Excel·lent.
8. En el cas que s’hagi donat la qualificació global d’Excel·lent, el tribunal s’ha de reunir en una nova sessió per
atorgar, si escau, la menció de cum laude.
9. El tribunal pot proposar que la tesi doctoral obtingui la menció de cum laude si s’emet en aquest sentit el vot
secret positiu per unanimitat.
10. El secretari del tribunal fa arribar a l’Escola de Doctorat, personalment, mitjançant autorització signada o a
través dels registres de la UAB, l’acta de qualificació de la tesi doctoral i qualsevol altra documentació
requerida.”
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 23/2013, de 29 de novembre de la Comissió de Doctorat

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 i les seves posteriors modificacions, 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 14 de
març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li
correspon aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat. [Document]
SEGON.- Declarar desert el premi extraordinari de doctorat del departament de Dret Privat corresponent al curs
2009-2010.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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I.3.3. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 20/2013, d’11 de novembre de la Comissió d’Investigació.
Vista la convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (REV2013) aprovada per la
Comissió d’Investigació de 9 de juliol de 2013.
Vist l’article 8 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
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, 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’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les
convocatòries d’ajuts de recerca.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de la de la Convocatòria d’Ajuts per a la Publicació de Revistes
Periòdiques de Recerca (REV2013). [Document]
SEGON.- Comunicar el present acord a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 21/2013, d’11 de novembre de la Comissió d’Investigació.
Vista la Resolució ECO/1639/2013, de 22 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’any 2013 (FI-DGR).
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 16 de setembre de 2013.
Vist l’article 9.2 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vist el llistat prioritzats de candidats que eleva l’Àrea de Gestió de la recerca a aquesta Comissió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2014.
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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Acord 22/2013, d’11 de novembre de la Comissió d’Investigació.
Creació de l’Institut Interuniversitari en Filosofia Analítica (Barcelona Institute of Analytic Philosophy, BIAP).
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de creació de l’Institut Interuniversitari en Filosofia Analítica i
en base a la memòria presentada.
Atès que els instituts universitaris d’investigació són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la
creació artística els quals poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau, així
com docència especialitzada.
Vist l'article 27 dels Estatuts UAB sobre el procediment de creació, supressió, modificació, adscripció i
desadscripció d’instituts universitaris estableix que aquestes són acordades pel Departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Social de la UAB, amb l’informe
previ necessari del Consell de Govern.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon emetre informe sobre la creació
d’instituts universitaris propis.
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 el següent
ACORD
Es dóna per assabentada de la sol·licitud de creació d’un institut inveruniversitari i donen de termini als
promotors fins el mes de juliol de 2014 perquè concretin els termes de la sol·licitud.

Acord 23/2013, d’11 de novembre de la Comissió d’Investigació.
la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat el següent
ACORD

Es dóna per assabentada de les condicions del programa de Tècnics de Suport a la Recerca (TSR) en virtut de la
qual la UAB finançarà el 75% del cost dels TSR dels grups d’investigació SGR’s i els pròpis grups finançaran el
25% restant com actualment, mentre no es resolgui la propera convocatòria de SGR.

Acord 24/2013, d’11 de novembre de la Comissió d’Investigació.

Vista la proposta de la vicerectora d’investigació de 4 de novembre de 2013.
Atès que el Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software (CEPHIS) de la UAB té intenció de
consituir-se com una unitat associada d’ I+D+i al Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Atès que la proposta comporta la formalització d’un conveni de col·laboració entre la UAB i el CSIC
on es regula el règim jurídic d’aquesta col·laboració científica.
Vist l'article 71 i ss del text refós de la normativa UAB en matèria d’investigació (acord CG núm.
24/2011, de 2 de març) que si bé regula el reconeixement d’unitats associades de recerca que es
vulguin adscriure a la UAB, a efectes procedimentals podrà ser objecte d’aplicació analògica.
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de
juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li
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correspon informar favorablement qualsevol matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual
el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació de
la UAB, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat el següent
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement del Centre de Prototips i Solucions HardwareSoftware (CEPHIS) de la UAB com a unitat associada d’I+D+i al Centro Superior de Investigaciones
Científicas amb la formalització del document.
SEGON.- Elevar aquest al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 25/2013, de 21 de novembre de la Comissió Personal Acadèmic

Vistes les propostes dels departaments per a nomenaments del professorat emèrit per novembre
2013 proposades al vicerector de Personal Acadèmic.
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, que disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts,
podran nomenar a professorat emèrit entre professors i professores jubilats que hagin prestat
serveis destacats a la universitat.
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els
mecanismes de selecció del professorat emèrit.
Vist l’article 12 del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de
Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, que preveu que el vicerector
de Personal Acadèmic trametrà l’expedient a la Comissió de Personal Acadèmic, la qual, després de
sol·licitar els informes que consideri oportuns, decidirà sobre l’aprovació o no de la proposta de
nomenament per delegació del Consell de Govern.
Vist l’article 18.2 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 15 de juliol de 2009 i modificada per
acords de 13 de juliol i 15 de desembre de 2011, acord de 25 d’abril de 2012 i per acord de 17 de
juliol de 2012 pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que
li correspon aprovar, per delegació del Consell de Govern, els nomenaments de professors i
professores emèrits.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a les
propostes de professorat emèrit per novembre de 2013.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i
Programació Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat el següent
ACORD
No aprovar el reconeixement de professor emèrit, i encarregar al vicerector de Professorat i Programació
acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 26/2013, de 21 de novembre de la Comissió Personal Acadèmic

Vista la Resolució ECO/2904/2011, publicada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya) en data 21 de desembre de 2012 pel que fa al procediment per a la
certificació i la valoració dels mèrits individuals docents del PDI funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes assolits fins al 31 de desembre de 2012, per optar a les respectives
convocatòries de les universitats, i que donarà dret a l’obtenció d’un nou tram docent autonòmic.
Vist l’Acord pres per part de la Comissió de Personal Acadèmic de 15 de febrer de 2013 on es va
aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent de períodes meritats fins el 31 de desembre
de 2012 per optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic, així com el calendari per
desenvolupar-la.
Vist l’article 18.1, lletra f) 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 15 de juliol de 2009 i
modificada per acords de 13 de juliol i 15 de desembre de 2011, acord de 25 d’abril de 2012 i per
acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic
en matèria d’avaluació del personal acadèmic
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de l’Informe de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent
per optar al tram autonòmic de l’any 2012. [Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat la notificació als interessats,
l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 27/2013, de 21 de novembre de la Comissió Personal Acadèmic
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.
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Vista la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la Comissió de
Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012, i atès que per la distribució de les categories que estableix
l’esmentada Guia, encertat en el seu plantejament teòric, no hi ha, o és pràcticament nul·la, la possibilitat
d’obtenir la valoració “A”, corresponent a la mitjana de la UAB mes dos desviacions estàndard, o fins i tot la
“B”, corresponent a la mitjana de la UAB mes una desviació estàndard. Aquesta assignació de les diferents
categories no s’ajusta a la realitat i alhora pot ocasionar un efecte negatiu i/o de certa desmotivació en el
professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar la guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012, en el següent:
On diu:
_C.1 La mitjana de la puntuació obtinguda en totes les enquestes passades durant el període que s’avalua és
superior o igual al 40% de la puntuació màxima assumible
_B.1 La mitjana de puntuació se situa per sobre de la mitjana de la Universitat més una desviació estàndard.
_A.1 La mitjana de puntuació se situa per sobre de la mitjana de la Universitat més dues desviacions
estàndards
Ha de dir:
_ C.1 La mitjana de la puntuació de totes les enquestes passades durant el període que s’avalua se situa entre
el 40% de la puntuació màxima assumible i el 65% de la puntuació mitjana de la Universitat.
_B.1 La mitjana de puntuació se situa per sobre del 65% i fins el 85% de la puntuació mitjana de la Universitat
_A.1 La mitjana de puntuació se situa per sobre del 85% de la puntuació mitjana de la Universitat.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 28/2013, de 21 de novembre de la Comissió Personal Acadèmic
Vista la Resolució ECO/2905/2012, de 21 de desembre, per la que es dóna publicitat a la pròrroga de
l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes.
Vista la Resolució ECO/1640/2013, de 19 de juliol, publicada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) en data 29 de juliol de 2013, pel que fa al procediment per a la
renovació de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes on s’estableix
la necessitat d’elaborar un autoinforme d’autoavaluació de l’aplicació del model d’avaluació docent i dels seus
resultats, que ha de ser sotmès a una avaluació posterior per part d’un comitè extern. En el cas que l’avaluació
resulti favorable significarà l’acreditació del manual per un període de cinc anys.
Vist l’Acord pres per part del Consell de Govern de 14 de març de 2012 on es va aprovar la guia d’avaluació de
l’activitat docent del professorat de la UAB.
Vist l’article 18.1, lletra f) 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 15 de juliol de 2009 i modificada per darrera vegada
per Acord de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en
matèria d’avaluació del personal acadèmic
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat la següent
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ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement l’autoinforme per a la reacreaditació de la Guia d’Avaluació Docent del
professorat de la UAB.
SEGON.- SEGON.- Elevar aquest al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat la notificació als interessats, l'execució i
el seguiment d’aquests acords.

Acord 29/2013, de 21 de novembre de la Comissió Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 5 de juny de 2013, el qual estableix la figura de
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un
Departament o Institut propi o participat de la UAB.
Atès que determinades entitats han sol·licitat a la UAB que uns investigadors de les seves entitats exerceixin
tasques de recerca a la UAB.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a la senyora Nuria Blanco,
investigadora de la Fundació Privada ASCAMM, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
SEGON.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Jordi Romero, investigador
de la Fundació Privada ASCAMM, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
TERCER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Manel
da Silva,
investigador de la Fundació Privada ASCAMM, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
QUART.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Rafael Rubio, investigador de
la Fundació Privada ASCAMM, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
CINQUÈ.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Ricardo Jiménez,
investigador de la Fundació Privada ASCAMM, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
SISÈ.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Lluís Virós i Pujolà, del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb destinació al Departament d’Economia i
Història Econòmica
SETÈ.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Hugo Fernández- Bellon,
investigador de la Fundació Barcelona Zoo, amb destinació al Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
VUITÈ.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a la senyora Mª Teresa Abelló Poveda,
investigadora de la Fundació Barcelona Zoo, amb destinació al Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
NOVÈ.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Acord 30/2013, de 21 de novembre de la Comissió Personal Acadèmic

Vist l’acord 15/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic, pel qual s’aprova, per
delegació del Consell de Govern, la convocatòria Serra Húnter 2013.
Vist el Conveni de Col·laboració signat entre la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Economia i Coneixement i les Universitats Públiques Catalanes per coordinar la publicitat i el
procediment selectiu de les contractacions de professorat en el si del Pla Serra Húnter de data 14 de
desembre de 2012, pel que fa a la Clàusula Vuitena relativa a la composició de la Comissió de
Selecció.
Atès que durant el procés de composició de les determinades Comissions de Selecció alguns dels
seus membres han comunicat la impossibilitat de formar part dels esmentat tribunals avaluadors per
causes no imputables a la UAB, i que es fa necessari el canvi dels membres pels seus substituts i
en alguns casos la cerca de nous membres que manifestin la seva voluntat de formar-ne part.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i
Programació Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER. Modificació de la composició de la comissió avaluadora de l’Àmbit de coneixement de Antropologia
social en el sentit següent:
Referència de concurs: UAB-AG-04
Àmbit de coneixement: Antropologia social
El vocal senyor G. Krämer i els seus suplents senyor Navarro-Yashin, Yael i senyora Born, Georgina manifesten
la seva impossibilitat de ser membres. Resta pendent per part del President del Prgrama Serra Húnter del
nomenament de un nou vocal.
SEGON. Modificació de la composició de la comissió avaluadora de l’Àmbit de coneixement d’Egiptologia en el
sentit següent:
Referència de concurs: UAB-AG-05
Àmbit de coneixement: Egiptologia
El vocal senyor R. Pillinger serà substituït pel vocal suplent sra Patrizia Piacentini i es nomena com a nova vocal
suplent la senyora Julia Budka.
TERCER. Modificació de la composició de la comissió avaluadora de l’Àmbit de coneixement de Sociologia de la
discriminació en el sentit següent:
Referència de concurs: UAB-AG-07
Àmbit de coneixement: Sociologia de la discriminació
El vocal senyora Eva Barlösius serà substituïda pel vocal suplent senyor C. Elboj Saso. Resta pendent nomenar
nou vocal suplent.
QUART. Modificació de la composició de la comissió avaluadora de l’Àmbit de coneixement d‘Immunologia
cel·lular en el sentit següent:
Referència de concurs: UAB-AG-10
Àmbit de coneixement: Immunologia cel·lular
El vocal senyor F. SAllusto serà substituït pel vocal suplent senyor R. Martin. Resta pendent nomenar nou
vocal suplent.
CINQUÈ. Modificació de la composició de la comissió avaluadora de l’Àmbit de coneixement de Didàctica de la
llengua i la literatura en el sentit següent:
Referència de concurs: UAB-AG-12
Àmbit de coneixement: Didàctica de la llengua i la literatura
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El vocal senyor R. Whittaker serà substituït
nou vocal suplent.

pel vocal suplent senyor M. Baynham. Resta pendent nomenar

SISÈ. Modificació de la composició de la comissió avaluadora de l’Àmbit de coneixement de Psicologia bàsica en
el sentit següent:
Referència de concurs: UAB-AG-15
Àmbit de coneixement: Psicologia bàsica
El vocal senyor U. Staudinger serà substituït pel vocal suplent senyor I. Balaguer Solà. Resta pendent nomenar
nou vocal suplent.
SETÈ. Autoritzar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmic perquè nomeni amb caràcter provisional
els candidats que siguin proposats per la UAB i pel President del Programa Serra Húnter per tal de cobrir les
vacants que es puguin produir en les comissions avaluadores amb posterior ratificació per part de la Comissió
de Personal Acadèmic.
VUITÈ.
acord

Encarregar

al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest

Acord 31/2013, de 21 de novembre de la Comissió Personal Acadèmic
Al llarg de l'any 2013 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i
aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses
a AQU Catalunya per a la seva certificació.
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell
Social.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de docència i de gestió, així com la
comunicació emesa per AQU Catalunya referent als complements retributius autonòmics per mèrits de recerca
del professorat de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius
autonòmics per al professorat funcionari i contractat (trams de docència i de gestió).
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell Social per a l’aprovació de l’assignació dels complements inclosos en
els apartats anteriors, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest
acord

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 53 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 112

Novembre / 2013

I.3.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 14/2013, de 27 de novembre de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics.
Vista la proposta del la vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instàncies del president de l
’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INPECS-CIB) a través de la corresponent
sol·licitud i en base a la memòria presentada.
Atès que la UAB ha de fomentar, d’acord amb l’article 189 dels seus Estatuts, la col·laboració i la coordinació
amb d’altres universitats i entitats afins, per tal de contribuir al progrés social i a la transferència de
coneixements.
Atès que la proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà
(INPECS-CIB) com a Institut Universitari de la UAB, centre capdavanter en la investigació i difusió de la
medicina basada en l’evidència, comporta un enfortiment mutu de les capacitats investigadores i formatives i
de la transferència de coneixement en aquest àmbit aplicat a les diferents ciències de la salut.
Vist l'article 27 dels Estatuts UAB sobre el procediment de creació, supressió, modificació, adscripció i
desadscripció d’instituts universitaris estableix que aquestes són acordades pel Departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Social de la UAB, amb l’informe
previ necessari del Consell de Govern.
Vist l'article 22.3.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 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon emetre informe sobre la proposta d’adscripció d’instituts universitaris amb personalitat jurídica
pròpia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del/de la vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació, es presenta a la Comissió de Transferència de la UAB, la següent
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’adscripció de l’ Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane
Iberoamericà (INPECS-CIB) com a Institut Universitari adscrit a la UAB d’acord amb la memòria.
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Convenis
institucionals

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

Conveni de 28 de setembre de 2012, entre la UAB i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per tal
d’establir un marc amb l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) per
a la recerca i la difusió en matèria de comunicació.
Conveni de 8 de juliol de 2013, entre la UAB i la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia) de
cooperació internacional.
Conveni de 16 d’octubre de 2013, entre la UAB i CRCC Asia pel qual CRCC ASIA ofereix la possibilitat de
realizar pràctiques a Beijing o Shanghai als estudiants i acabats de titular de la UAB.
Conveni de 22 d’octubre de 2013, entre la UAB i el Kingsborough Community College (KCC) of the City
University of New York per a millorar les capacitats d’ambdues institucions per captar i retenir estudiants i
docents proporcionant oportunitats úniques.
Conveni de 29 d’octubre de 2013, entre la UAB i la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) (Argentina)
per establir el marc de col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació.
Conveni de 30 d’octubre de 2013, entre la UAB i Evens Foundation partnership between the Université de
Paix and the Evens Foundation, Belfedar to encourage constructive communication and to help social skills to
prevent violence and to manage conflicts in a positive way.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 16 de març de 2011, entre la UAB i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) per
coordinar l'actuació del CReSA i la UAB en el cofinançament d'una beca d'investigació per a la realització del
doctorat (beca PIF).
Addenda de 19 de gener de 2013, entre la UAB i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) al conveni de
col·laboració de 7 de setembre de 2012.
Conveni de 7 de juny de 2013, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per facilitar les tasques
d'edició de la revista Geologica Acta 2013.
Conveni de 13 de juny de 2013, entre la UAB i Endesa Distribución per al subministrament elèctric del nou
edifici ICTA-ICP que modifica el conveni d’ampliació de potència dels subministraments elèctrics a la UAB de 24
de juliol de 2008.
Conveni de 19 de juny de 2013, entre la UAB, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Economia i Coneixement, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Univeristat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat
Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic, la Universitat Ramon Llul, la Universitat Internacional de Catalunya,
la Universitat Abad Oliba – CEU, el Consell General de Cambres de Catalunya, la Federació d’Empresaris de la
Petita i Mitjana Empresa (FEPIME Catalunya), Foment del Treball Nacional i PIMEC per garantir la difusió i
promoció del Pla de Doctorats Industrials.
Conveni d’1 de juliol de 2013, entre la UAB i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte per a la gestió
d’ajuts del Programa Nacional de Movilidad de recursos humanos de investigación.
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Conveni de 12 de juliol de 2013, entre la UAB, AQU Catalunya i l’Escola Superior d'Arxivística i Gestió de
Documents per a la realització i finançament de la Cinquena Edició de l’Estudi de la inserció dels graduats en el
món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral i del primer estudi sobre la inserció laboral dels
graduats en màsters.
Conveni de 12 de juliol de 2013, entre la UAB, AQU Catalunya i l’Escola Universitària de Teràpia Ocupacional
de Terrassa per a la realització i finançament de la Cinquena Edició de l’Estudi de la inserció dels graduats en el
món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral i del primer estudi sobre la inserció laboral dels
graduats en màsters.
Conveni de 12 de juliol de 2013, entre la UAB, AQU Catalunya i l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià per
a la realització i finançament de la Cinquena Edició de l’Estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del
tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en
màsters.
Conveni de 12 de juliol de 2013, entre la UAB, AQU Catalunya i l’Escola Universitaria de Turisme i Direcció
Hotelera per a la realització i finançament de la Cinquena Edició de l’Estudi de la inserció dels graduats en el
món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral i del primer estudi sobre la inserció laboral dels
graduats en màsters.
Conveni de 19 de juliol de 2013, entre la UAB i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Ambient (DAAM) pel reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) que quedarà assignat a l'ICTA (Dr.
Victor Sarto).
Conveni de 22 de juliol de 2013, entre la UAB i Almirall, S. A. per a l’avaluació macroscòpica d’estudis
experimentals realitzats per l’empresa com a resultats de la seva activitat de I+D, així com també, finançar una
plaça de “Residència veterinària” per a la formació d’especialistes en “Patologia veterinària” d’acord amb
l’estandar d’excel·lència europeu definit i supervisat pel European College of Veterinary Pathologists.
Conveni de 4 de setembre de 2013, entre la UAB i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per a la coedició
conjunta en llengua catalana de l’obra "Carrers i serveis viaris a les ciutats romanes del conventus
Tarraconensis (s. II ac-VI dc)".
Conveni de 4 de setembre de 2013, entre la UAB i Obra Social La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
(Obra Social "La Caixa") per contribuir a promoure la internacionalització de la UAB col·laborant en base a tres
projectes: Programa de Beques UAB-Obra Social "La Caixa", Projectes Parc de Recerca i Projecte de
Recolzament a la recerca en el marc del Programa Europeu 2020.
Conveni d’1 d’octubre de 2013, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya en relació amb el projecte "Anàlisi dinàmica de l'agrupació de centres educatius segons la seva
complexitat”.
Addenda de 2 d’octubre de 2013, entre la UAB i Banc de Sabadell al conveni de col·laboració de 22 de
setembre de 1998 per promoure i realitzar activitats de recerca i de formació d'alt nivell en temes d'economia.
Addenda de 10 d’octubre de 2013, entre la UAB i la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat al
conveni de 21 de novembre de 2011 per canviar de denominació el MU en Tractament i Patogènesi de la Sida
passant a ser la seva denominació MU en Patogènesi i Tractament de la Sida.
Conveni de 24 d’octubre de 2013, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya (GENCAT) pel reconeixement del professor Antonio Contreras Martín com a investigador vinculat a la
UAB (IVU), en concret a l'Institut d'Estudis Medievals (IEM).
Conveni de 6 de novembre de 2013, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través de
la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, la Universitat de Barcelona,
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de
Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, la Universitat Oberta de
Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya per establir el desenvolupament i concreció del Programa
de Millora i Innovació en la Formació de Mestres.
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Conveni de 15 de novembre de 2013, entre la UAB i el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UAB, tant per pràctiques curriculars com
no curriculars.
Conveni de 18 de novembre de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Badia del Vallès per emmarcar
l'actuació entre la UAB i Badia del Vallès en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any
2013.
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III. Nomenaments
i cessaments

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

III.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Josep Yuste Puigvert
coordinador de Relacions Institucionals de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 22 de novembre de 2013, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Massanell
Messalles coordinadora de Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres.

III.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2013, per la qual la senyora Ana María Andaluz Martínez cessa
com a coordinadora de Relacions Institucionals de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 22 de novembre de 2013, per la qual la senyora Maria Sabaté Dalmau cessa com
a coordinadora de Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres.

III.2. Departaments
[tornar a l’índex]

III.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2013, per la qual nomena la senyora Sandra Camacho Clavijo
secretària del Departament de Dret Privat.
Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Jesús David Pérez Castrillo
coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història
Econòmica.
Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Luís Escriche Martínez
coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Julián Alonso Chamarro
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 22 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Joan Pagès Blanch
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències
Socials.
Resolució del rector, de 22 de novembre de 2013, per la qual nomena la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

III.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, per la qual el senyor Francisco Obiols Homs cessa com a
coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història
Econòmica.
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Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, er la qual la senyora Josefina Pons Picart cessa com a
coordinadora de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, per la qual la senyora Maria Muñoz Tapia cessa com a
coordinadora de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2013, per la qual la senyora Susana Navas Navarro cessa com
a secretària del Departament de Dret Privat.
Resolució del rector, de 22 de novembre de 2013, per la qual la senyora Teresa Ribas Seix cessa com a
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències
Socials.
Resolució del rector, de 22 de novembre de 2013, per la qual el senyor Jordi Obiols Llandrich cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

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

III.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Manel Sabés Xamaní
membre del Patronat de la Fundació Parc Taulí.
Resolució del rector, de 21 de novembre de 2013, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón
membre de la Comissió Permanent a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Resolució del rector, de 21 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Xavier Bardina Simorra
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Gestió de la revista “Statistics and
Operations Research Transactions (SORT).
Resolució del rector, de 28 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López
Béjar representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Barcelona Zoo.

III.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2013, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa
com a membre del patronat de la Fundació Parc Taulí.
Resolució del rector, de 21 de novembre de 2013, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa
com a membre de la Comissió Permanent a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
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IV. Convocatòries
i resolucions de places

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

IV.1.1. Convocatòria
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 d’octubre de 2013, per la
qual convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, segons
s’indica:
Codi
SU01
SU02

Denominació
Gestor/a de Suport a Usuaris
Gestor/a de Suport a Usuaris

Destinació (Unitat Orgànica)
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Biblioteca de Medicina

Horari
9-17,30
9-17,30

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de novembre de 2013, per
la qual convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 4 places de l’escala
administrativa, segons s’indica:
Codi
GA01

Denominació
Administratiu/iva

GA02

Administratiu/iva

GA03

Administratiu/iva

GA04

Administratiu/iva

Destinació (Unitat Orgànica)
Gestió Acadèmica de Psicologia – Administració de Lletres i
Psicologia
Gestió Acadèmica de Dret – Administració de centre de Dret i de
Ciències Polítiques i Sociologia
Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i Sociologia –
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i
Sociologia
Gestió Acadèmica d’Economia i Empresa – Administració de
Centre d’Economia i Empresa

Horari
09:00 – 17:30
13:30 – 21:00
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de novembre de 2013, per
la qual convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 5 places de l’escala
administrativa, segons s’indica:
Codi
DP01

Denominació
Administratiu/iva

DP02

Administratiu/iva

DP03

Administratiu/iva

DP04

Administratiu/iva

DP05

Administratiu/iva

Destinació (Unitat Orgànica)
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació –
Administració de Centre de Lletres i de Psicologia
Unitat Integrada de suport administratiu departamental del Dpt.
de Filologia Catalana i del Dept. de Filologia Espanyola –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia
Departament de Pedagogia Aplicada – Administració de Centre
de Ciències de l’Educació i de Traducció o d’Interpretació
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals – Administració de Centre de Ciències de
l’Educació i de Traducció i d’Interpretació
Departament de Física – Administració de Centre de Ciències i de
Biociències

Horari
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de novembre de 2013, pel
qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds per a cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la
plaça d’administratiu/iva d’intercanvis de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia.
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IV.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2013, per la
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Yolanda Macías Blanco per a ocupar la plaça d’administrativa
a la Unitat de Processos Tècnics del Servei de Biblioteques.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2013, per la
qual encarrega al senyor Oscar Tomà Granados la funció d’atendre els processos administratius derivats de
donar suport en la gestió d’horaris a les empreses concessionàries de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2013, per la
qual encarrega al senyor Sergi Ricart Giraldo la funció d’atendre els processos administratius derivats de donar
suport en la gestió d’horaris a les empreses concessionàries de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2013, per la
qual encarrega al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats
de cap de grup de vigilants.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2013, per la
qual encarrega al senyor Ramon Queralt Canora, amb caràcter provisional les funcions i les responsabilitats de
cap de grup de vigilants.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2013, per la
qual encarrega al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2013, per la
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Montserrat Andreu Camps per a ocupar la plaça
d’administrativa a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Maria Josep Mas Fages.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Josep Mas Fages per a ocupar la plaça
d’administrativa al Departament de Genètica i Microbiologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes la comissió de serveis del senyor Francisco Ávila Soriano.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Francisco Ávila Soriano per a ocupar la plaça d’administratiu a
la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Maria Lluïsa Garcia Pérez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Lluïsa Garcia Pérez per a ocupar la plaça
d’administrativa a la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Begoña Isla Cabello.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Begoña Isla Cabello per a ocupar la plaça d’administrativa a
l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Sánchez Vázquez per a ocupar la plaça
d’administrativa a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual modifica la categoria de la senyora Montserrat Castro Serra a la categoria laboral de tècnic especialista.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual modifica la categoria del senyor Santiago Flores Gutiérrez a la categoria laboral de tècnic especialista.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual concedeix, amb caràcter provisional, per un període màxim de set mesos, a la senyor Maria Paz Chivite
Jiménez adscrita al Departament d’Economia i Història Econòmica, la modificació de la seva jornada laboral per
tal que pugui realitzar treball a distància.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana Tomás Serrano per a ocupar la plaça d’administrativa a
l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de novembre de 2013, per
la qual autoritza la permuta de la senyora M. Ángeles Guijarro Martín i el senyor Jordi Martínez López, ambdues
amb destinació a l’SLiPI de la Facultat de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de novembre de 2013, per
la qual autoritza la permuta de la senyora M. Isabel Mercader Botell, amb destinació a la Unitat d’Atenció a
l’Usuari, de l’Escola de Postgrau i el senyor Francisco Carreño Mondéjar, amb destinació al Departament de
Matemàtiques, de la Facultat de Ciències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Sergi Perallón Sopena per a ocupar la plaça de tècnic superior
en prevenció de riscos laborals, amb destinació a l’Àrea de Prevenció i Assistència.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de novembre de 2013, per
la qual atorga un pagament de complement específic de major responsabilitat a la senyora Núria Solé Jareño.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de novembre de 2013, per
la qual atorga un pagament de complement específic de major responsabilitat a la senyora Francisca Pérez de
Haro.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de novembre de 2013, per
la qual adscriu amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat Benito Segura al Centre de Recursos Docents
de la Facultat de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de novembre de 2013, per
la qual encarrega al senyor Pierre Caufapé Sarramona, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats derivades de donar suport a l’Administració de Centre i al Deganat de la Facultat de Ciències de
la Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter provisional, a la senyora Adela Ramírez Márquez a l’SLiPI de la Facultat de Dret.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de novembre de 2013, per
la qual es resol el concurs intern de trasllat per a la provisió de 2 places d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a
l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia, que tot seguit es detalla:
Plaça
A
B

Destinació
Suport Logístic i Punt d’Informació de Lletres i Psicologia
Biblioteca d’Humanitats

Nom
David Sánchez Solbes
Meritxell Antich Cortès

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions de la senyora Olga Cano Llavero.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes la comissió de serveis del senyor Ignasi Utset Vila.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Dolors Caballero Romero per a ocupar la plaça
d’administrativa a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Dolores Garcia Lucena per a ocupar la plaça
d’administrativa al Departament de Matemàtiques.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria del Mar Jorba Escribano per a ocupar la plaça
d’administrativa al Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes l’adscripció provisional de la senyora Ana Caravaca Hernández i la destina, amb
caràcter definitiu, a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del senyor Santiago Ruiz Caballero.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes la situació de pool d’auxiliar de serveis i destina, amb caràcter definitiu, a la senyora
Meritxell Antich Cortés per a ocupar la plaça amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats, Administració de
Centre de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de novembre de 2013, per
la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor David Sánchez Solbes per a ocupar la plaça d’auxiliar de
serveis, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació (SLiPI), Administració de Centre de Lletres i
Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de novembre de 2013, per
la qual deixa sense efectes la destinació provisional de la senyora Míriam Duch Caravaca.

Secretaria General
Edifici A – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 1336 – Fax: 93 581 2000

sec.general@uab.cat
www.uab.cat

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 63 -

www.uab.cat/seuelectronica

