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

I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 02/2014, de 28 de gener, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris
Exposició de motius:
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres.
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 02/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener de 2014 pel qual s’acorda: PRIMER.- Aprovar la
creació del títol de màster universitari següent: -Ciència de Dades/Data Science; - Erasmus Mundus en
Modelització Matemàtica en Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicació/Erasmus Mundus in Mathematical
Modelling in Engineering: Theory, Numerics,Applications SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de
màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar al
vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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) Ciència de Dades/Data Science, d’acord amb el que consta en el document CA 01/01-2014.
b) Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica en Enginyeria: Teoria, Computació i aplicació/Erasmus Mundus
in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications, d’acord amb el que consta en el
document CA 02/01-2014.
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.
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3) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer del
present acord.
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 03/2014, de 28 de gener, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Aspectes a valorar en la selecció de les candidatures 2013 per a la distinció Jaume Vicens Vives
Exposició de motius:
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en
matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de
renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de
les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant
públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la
Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària.
Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les
universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o
departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència
universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix
entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió
de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als
pressupostos de les universitats corresponents.
Atesa la previsió de la convocatòria per part de la Generalitat per a les candidatures a la Distinció Jaume Vicens
Vives corresponent a l’any 2014, i que és habitual, des de la creació d’aquesta Distinció, que el Consell Social,
d’acord amb els procediments que cada universitat hagi fixat, elevi les candidatures al departament competent
en matèria d’universitats.
Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es conclou sobre la
conveniència d’establir uns criteris de selecció de les candidatures que es rebin, de cara a determinar les que
s’han d’elevar al departament competent en matèria d’universitats.
Vist que en la Comissió Acadèmica de 2 d’abril de 2013 s’acorden els aspectes a valorar per a la selecció de les
candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2013 a elevar a la Secretaria d’Universitats i
Recerca, i que per a l’any 2014 es proposen els mateixos aspectes a valorar.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de
l’any 2014 a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la
candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents:
- Millora de la qualitat en la docència.
- Elaboració de materials docents innovadors.
- Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
- Participació en el desplegament de l’EEES.
- Creació d’escola o de model docent.
- Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
- Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals com
internacionals.
- Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
- Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de
qualitat.
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Acord 04/2014, de 28 de gener, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la programació de màsters universitaris i propis de la UAB
En aquest punt de l’ordre del dia, la vicerector de Professorat i Programació Acadèmica informarà sobre la
programació d’estudis de màsters universitaris de la UAB i la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat ho
farà sobre els màsters propis de la UAB (document CA 03/01-2014 i document CA 04/01-2014).
S’ACORDA:
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada sobre la programació d’estudis de màsters universitaris i de
màsters propis de la UAB, d’acord amb el que consta en els documents CA 03/01-2014 i CA 04/01-2014.

Acord 05/2014, de 28 de gener, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Adscripció de l’INSPECS-Cib, com a institut de recerca de la UAB
Exposició de motius:
Vist l’article 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007.
Vistos els articles 23.2 i 88 apartat b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 27 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i adscripció dels instituts universitaris
d'investigació.
Vist l’article 64, apartat h, dels Estatuts de la Universitat.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà
(INPECS-CIB) com a institut de recerca adscrit a la Universitat presentada pel vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació.
Atesa la carta del president de l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), titular de l’INPECSCIB, de data 17 d’octubre de 2013 on sol·licita al rector l’adscripció a la Universitat com a Institut Universitari
d’Investigació (document CA 05/01-2014).
Atès que la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció (document CA 06/01-2014) conté els
aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els termes del conveni a signar amb l’Instituí per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane
Iberoamericà (INSPECS-CIB) (document CA 07/01-2014).
Vist l’acord 03/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener de 2014 pel qual s’acorda: PRIMER.- Proposar
l’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INPECS-CIB) pertanyent
a l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), com a Institut Universitari d’Investigació a la
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que s’annexa. SEGON.-Elevar la
proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INPECS-CIB)
pertanyent a l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), com a Institut Universitari
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Social perquè exerceixi les seves
competències. TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment
de l'acord primer. QUART.-Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’ACORDA:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1) Informar favorablement la proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane
Iberoamericà (INSPECS-CIB) pertanyent a l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), com a
Institut Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta ens els
documents CA 05/01-2014, CA 06/01-2014 i CA 07/01-2014.
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 el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

I.1.2. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]

Acord 02/2014, de 20 de gener, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Proposta d’aplicació de l’excedent de pressupost del Consell Social de l’any 2013 assignat a les Beques Impuls
del Programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidaria
Exposició de motius:
Vist que en la sessió del Ple del Consell Social reunit el dia 19 de desembre de 2012 s’aprova el pla anual
d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2013 (acord 84/2012) i el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2013 (acord 89/2012), i que en ambdós
documents es contempla, entre altres accions, l’assignació de 20.000 euros per al finançament de la
convocatòria 2013 de les Beques Impuls per al curs 2013-2014 que es concedeixen en el marc del Programa
PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària.
Vist que el 13 de desembre de 2013 es reuneix la Comissió per a l’assignació de les beques Impuls d’acord amb
les sol·licituds presentades i que, en virtut de l’acordat per la Comissió, s’assigna un total de 15.433 euros per
a les beques impuls del curs 2013-2014.
Vist que, en virtut de la resolució presa d’assignació de beques, no s’ha exhaurit la totalitat de la dotació
prevista per a les beques impuls del curs 2013-2014 contemplada en el pressupost 2013 del Consell Social,
sent l’excedent d’import 4.557 euros.
Atès que en el marc del Programa PIUNE, la Fundació Autònoma Solidària (FAS) ofereix el servei d’intèrpret de
llengua de signes per als estudiants que ho requereixen i que, de forma puntual, a la UAB es matriculen
estudiants amb discapacitat auditiva greu i és imprescindible que puguin comptar amb aquest servei tal i com
l’ofereixen les altres universitats catalanes.
Atesa la sol·licitud presentada per la Fundació Autònoma Solidària, en la que s’exposa que durant el curs 20132014 una estudiant del Grau 4art de Pedagogia ha requerit aquest servei i que, a més, el setembre de 2013 i,
de manera no previsible, una nova estudiant de 1er del Grau de Veterinària va sol·licitar aquest suport per
accedir als continguts acadèmics; que segons l’exposat hi ha dues estudiants de la UAB que necessiten aquest
servei, que durant el període setembre-desembre de 2013 ha suposat un cost de 13.315,50 euros; que està
previst que la FAS presenti la sol·licitud corresponent a la convocatòria d’ajuts de la Generalitat per a les
universitats de Catalunya per garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT);
que aquesta convocatòria d’ajuts atorga el finançament necessari per cobrir el 70% de la despesa vinculada a
aquest servei ja que estableix com a requisit que sigui la universitat o organisme vinculat qui assumeixi el 30%
restant; que el 30% del cost generat en el període setembre-desembre de 2013 és d’import 3.994,65 euros;
que el 30% de les despeses d’intèrpret en llengua de signes de setembre-desembre del curs 2013-14
representa un cost molt difícil d’assumir des de la FAS en el seu pressupost 2013, especialment en el context
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de reducció pressupostària que s’ha donat enguany en la Fundació; que en virtut de tot l’exposat la FAS
sol·licita al Consell Social poder destinar 3.994,65 € de la partida excedent de les Beques Impuls 2013-14 per a
cobrir aquest import.
Vist l’article 30.2, apartat c, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar que, de l’excedent generat de la quantitat assignada en el Pressupost del Consell Social de la UAB
corresponent a l’any 2013 per a les beques Impuls del Programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidaria, en
el pressupost de l’any 2013 es destinin 3.995 euros a compte del 30% de les despeses del període setembredesembre de 2013 del Servei d’Intèrpret de Llengua de Signes que ofereix la Fundació Autònoma Solidària en el
marc del programa PIUNE.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació i al director de la Fundació Autònoma
Solidària.

Acord 03/2014, de 20 de gener, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Pla anual d’actuacions del programa universitat-societat del consell social corresponent a l’any 2014
Exposició de motius:
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l’activitat universitària.
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’ACORDA:
1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del
Consell Social corresponent a l’any 2014, segons el que consta en el document CSU 01/01-2014.
2) Posar en coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del
Programa Universitat-Societat corresponent a l’any 2014 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost
del Consell Social de l’any 2014.

I.2. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 01/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Vistos els Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2014 aprovats pel Consell de
Govern en data 10 de desembre de 2013.
Vist que els Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2014 han estat informats
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2013
i aprovats pel Ple del Consell Social en la sessió del dia 19 de desembre de 2013.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 2 de desembre de 2013 que va informar
favorablement sobre els “Criteris de Pròrroga del pressupost UAB 2013 fins a l’aprovació del pressupost UAB
2014”.
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Vistos els Acords de Consell de Govern de 10 de desembre de 2013 i del Ple del Consell Social en sessió de data
19 de desembre de 2013 que varen aprovar els esmentats “Criteris de pròrroga del pressupost UAB 2013 fins
a l’aprovació del pressupost per l’exercici 2014”.
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 21 de gener de 2014 es presentarà el
projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2014 per emetre l’informe corresponent i elevar-lo al Consell de
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i
pel Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB pel 2014, que s’annexa. [Document]
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau,
exerceixi les seves competències d’aprovació del pressupost.

per tal que aquest

TERCER.- Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.

Acord 02/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Vista les peticions de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l'article 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 la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que les propostes de creació de títol de màster universitari van ser informades favorablement a les
sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de novembre de 2013 i 16 de desembre de 2013,
respectivament.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent:
-

.
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Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica en Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicació/Erasmus
Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
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.

Acord 03/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà
(INPECS-CIB) com a institut de recerca adscrit a la Universitat presentada pel vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació.
Atesa la carta del president de l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), titular de l’INPECSCIB, de data 17 d’octubre de 2013 on sol·licita al rector l’adscripció a la Universitat com a Institut Universitari
d’Investigació.
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que
preveu a l'article 10 que la creació, supressió, adscripció i desadscripció dels Instituts Universitaris
d'Investigació serà acordada per la Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de
Govern de la Universitat, o bé per iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en
ambdós casos amb l'informe previ favorable del Consell Social.
Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació,
supressió, adscripció i desadscripció dels instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent
en matèria d'universitats.
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris
d'investigació.
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.
Atès que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la sessió ordinària de data 27 de novembre de
2013 de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en virtut del que disposa 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.
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació
pública de la present proposta d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació,
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.
Atès que en data 10 de desembre de 2013 el Consell de Govern va prendre l’acord núm. 107/2013 en virtut del
qual va obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris
d’investigació, facultats i escoles pugessin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció de
l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INPECS-CIB) com a Institut Universitari
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès que en el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.
Vistos els termes del conveni a signar amb l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane
Iberoamericà (INPECS-CIB).
Atès que l’article 64.h) dels Estatuts de la Universitat estableix com a competències del Consell de Govern fer
propostes sobre la creació, supressió, modificació, adscripció i desadscripció d’instituts universitaris
d’investigació i elevar-los al Consell Social.
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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 Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Proposar l’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà
(INPECS-CIB) pertanyent a l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), com a Institut
Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que
s’annexa [Document ].
SEGON.- Elevar la proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane
Iberoamericà (INPECS-CIB) pertanyent a l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), com a
Institut Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Social perquè exerceixi les
seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 04/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
1. Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (ACV) i la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) van formalitzar un conveni de cooperació i col·laboració institucional l’objecte del
qual va ser, entre d’altres, ‘l’establiment de les línies bàsiques d’actuació en matèries singulars, amb l’objectiu
de millorar les relacions entre les dues institucions, bàsicament les de naturalesa jurídica, i adoptar solucions
més adequades a les circumstàncies actuals’ i on es va acordar, en matèria tributària i econòmica -Acord
Tercer. 3.- entre d’altres:
-

L’extinció del deute de la UAB davant l’ACV corresponent a les liquidacions de l’IBI de l’exercici 1993,
que es valorava en 706.818,70 euros, mitjançant l’aportació per part de la UAB de terrenys de la seva
titularitat a l’ACV per tal de compensar el deute.

-

Establir la compensació de drets com a mecanisme d’extinció de les obligacions econòmiques
recíproques, sempre que fos legalment possible.

Vist que per a la correcta execució i seguiment de l’esmentat conveni de 21 de desembre de 2007 les parts
varen preveure la creació d’una comissió econòmica i una comissió de coordinació i seguiment.
2. Atès que els drets de crèdit que l’ACV ostenta davant la UAB en l’actualitat ascendeixen a la xifra de
3.023.489,52 euros, d’acord amb el següent desglossament:
-

Quant a 759.123,28 euros pel concepte de la liquidació de l’IBI de l’exercici 1993, segons import
actualitzat, atès que la UAB encara no ha complert amb l’obligació de cedir la titularitat d’un terreny en
pagament de l’esmentat deute, tal i com establia l’Acord Tercer. 3 e) del conveni de 21 de desembre de
2007.

-

Quant a 1.999.920,96 euros pel concepte del servei de recollida de residus sòlids urbans al campus
universitari pels exercicis de 1996 a 2012 en virtut del conveni de col·laboració formalitzat entre
ambdues institucions en data 23 d’abril de 1996 per a la prestació del servei de recollida d’escombraries
a l’àmbit territorial del campus universitari.

-

Quant a 264.445,28 euros pel concepte de despeses de conservació, manteniment i vigilància del centre
CEIP Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per ambdues institucions en
data 30 de març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra.

Atès que els drets de crèdit que la UAB ostenta davant l’ACV en l’actualitat ascendeixen a la xifra de
232.198,87 euros, d’acord amb el següent desglossament:
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-

Quant a 177.046,97 euros pel concepte de l’assumpció per compte de l’ACV de les despeses d’aigua i
electricitat del centre CEIP Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per
ambdues institucions en data 30 de març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra.

-

Quant a 6.238,21 euros pel concepte del saldo resultant dels expedients de compensació de crèdits
tramitats per l’ACV amb núm. 01/2002, 02/2002, 15/2008, 25/2011, 29/2012.

-

Quant a 21.868,64 euros pel concepte d’ingressos indeguts derivats d’unes liquidacions ingressades per
la UAB en pagament de l’impost sobre béns immobles corresponent al segon termini de l’exercici 2008
de dues de les Cases Sert i del Servei d’Activitat Física.

-

Quant a 27.045,05 euros pel concepte d’incompliment per part l’ACV de les obligacions econòmiques
derivades de diversos convenis de col·laboració als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012.

Atès que hi ha una sèrie de deutes tributaris, per valor de 483.371,02 euros, el subjecte passiu dels quals és la
UAB però que han de ser declarats prescrits en virtut del que estableix l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, d’acord amb el següent desglossament:
-

Quant a 330.007,02 euros pel concepte de tretze liquidacions de la taxa per llicències urbanístiques
corresponents a diferents exercicis pressupostaris (1997, 1998, 2001 i 2003).

-

Quant a 138.928,04 euros pel concepte de sis liquidacions de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997, 1998 i 2003).

-

Quant a 13.270,49 euros pel concepte de quinze liquidacions dels interessos de demora per inspecció
tributària en que la UAB és subjecte passiu de l’impost a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997
i 1998).

-

Quant a 1.165,47 euros pel concepte de setze liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries, de la
taxa d’expedició de documents, de l’impost de vehicles de tracció mecànica, de la llicència fiscal i de les
plaques de les llicències d’obres a diferents exercicis pressupostaris (1985, 1986, 1988, 1989, 1990,
1991 i 1996).

Atès que el saldo resultant de la compensació dels drets de crèdit que recíprocament ostenten l’ACV i la UAB,
un cop declarada la prescripció de deutes tributaris, és de 2.791.290,65 euros a favor de l’ACV.
3. Atès que en data 23 de febrer de 1984 el Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona
aprovà definitivament el Pla Especial de Reforma Interior per a la concreció d'usos i edificacions al terrenys de
la UAB el punt 1r del qual va disposar la cessió gratuïta de 23'03 Hres. a l'ACV (10 Hres. per equipaments
públics i 13'03 Hres. destinats a espais lliures) la qual cosa va motivar els següents acords:
-

Del Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 en virtut del qual es va autoritzar la cessió a
l’ACV d’una parcel·la que no podia superar els 24.555 m2 superfície que es descriu a continuació, per a
la construcció d'un centre d'ensenyament secundari, superfície que restava de les 23'03 Hres. de cessió
gratuïta a l'ACV:

‘Porció de terreny situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de superfície 24.555 metres
quadrats, que prové de l’Heredat Miró. Afronta en els seus quatre punts cardinals amb la finca de la qual es
segrega. I més concretament, al Nord: carretera de Cerdanyola al nucli urbà de Bellaterra, en una longitud de
270 m. l.; al Sud: carretera interior del Campus, que presta servei a l’Escola Universitària de Formació de
Professorat d’E.G.B. Sant Cugat i a l’Escola ‘Bellaterra’ d’E.G.B.; a l’Est: la mateixa carretera que al Sud; i a
l’Oest: carretera que uneix la que va de Cerdanyola al nucli urbà de Bellaterra amb l’eix interior principal del
Campus, en una longitud de 100 m.l.’
Finalment, el centre d’ensenyament secundari ocupà una parcel·la de superfície 10.036 m2 (1 Hra.) segons es
desprèn de les notes de cadastre (refer. cad. 5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK
-

Del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28 de febrer de
1990, respectivament, en virtut dels quals es va acordar la cessió gratuïta d'una porció de terreny de
22'03 Hres

Atès que aquestes cessions no es van formalitzar mitjançant els corresponents negocis translatius de la
titularitat.
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4. Atès que en virtut dels acords de la Junta de Govern i del Consell Social de la UAB de dates 20 i 21 de
novembre de 1997, respectivament, en data 30 de març de 1998 la UAB i l’ACV van formalitzar un conveni per
a la permuta dels terrenys i la cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra en virtut del qual la UAB
s’obligà a cedir a l’ACV la següent porció de terreny -ref. cad. 5049614DF2954G0001YK i les edificacions
propietat de la UAB on s'ubicava el CEIP Escola Bellaterra:
‘Parcel·la poligonal de 13.800 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de la carretera de Cerdanyola,
dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i de la Facultat de Veterinària. Limitada al NE
pel vial interior que, sortint de l’anterior, és paral·lela a la carretera de Cerdanyola. Limitada al SE per un mur
perpendicular al vial anterior, que separa el Col·legi Públic i els mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació
fins arribar al cap del talús que mor a peu a l’eix central. Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal
paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit del NO’.
I, com a contraprestació per la cessió de terrenys, l'ACV s'obligà a cedir (retornar) a la UAB la parcel·la de
terreny situada en la porció de terreny de 10.000 m2 (1 Hra.) de les 22'03 Hres la cessió gratuïta de la qual va
ser aprovada per acords del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28
de febrer de 1990, respectivament (document 5), i que respon a la següent descripció:
'Porció de terreny de forma rectangular, de 10.000 m2, situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès,
dins l'àmbit territorial delimitat en el Pla Especial per a la concreció dels usos i les edificacions dels terrenys de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Limita al nord en un front de 80 metres lineals amb un carrer sense
nom; al sud amb un mateix front, amb la parcel·la número 5 del plànol de cessions número 2.2.10 de
l'esmentat Pla Especial; a l'est, en un línia de 125 metres, amb la resta de la parcel·la número 3, de la qual se
segrega; i a l'oest, en línia de 125 metres, amb la parcel·la número 8 qualificada d'espais lliures permanents'.
Atès que aquest conveni de permuta no es va executar en tots els termes ja que no es va materialitzar la
transmissió de la titularitat dominical de les porcions de terrenys objecte d’aquell negoci jurídic.
5. Atès que, d'acord amb tot allò dit la UAB i l’ACV volen formalitzar un conveni per al reconeixement, liquidació
i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 31 de desembre de 2012 en virtut del qual,
substancialment, les parts signatàries (i) determinin els crèdits recíprocs que ostenten entre elles, (ii)
extingeixin els mateixos mitjançant la compensació de crèdits; i (iii) el saldo resultant de l'anterior compensació
(2.791.290,65 euros a favor de l'ACV) es liquidi mitjançant la transmissió onerosa per part de la UAB a l’ACV
d'un terreny amb edificacions (per valor de 2.614.847,55 euros) i el pagament de la resta (176.443,10 euros)
mitjançant ingrés en compte bancari abans del 30 de juny de 2014.
Atès que per a la formalització d'aquest acord de liquidació i extinció d'obligacions la UAB i l'ACV pretenen
revocar la permuta atorgada el 30 de març de 1998 (document 6), deixant-la sense efectes perquè la UAB
pugui transmetre a l'ACV, a títol onerós, la porció de terreny amb edificacions de superfície 13.830,05m2 m2 segons ponència de valors aprovada per Resolució DG Cadastal i Cooperació Tributària de 27 de juny de 2005.
6. Atès que l'ACV està interessada en que es formalitzi la cessió de la parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad.
5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK (documents 3 i 4)- de la UAB a l'ACV acordada pel
Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 (document 2).
7. Atès que la proposta de formalització del conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat
Autònoma de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques
recíproques a data 31 de desembre de 2012 ha estat presentada per al seu informe favorable a la Comissió
d’Economia i d’Organització del dia 21 de gener de 2014.
8. D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els
articles 64.q), 204, 205, 206 i 207.2 dels Estatuts la UAB, en relació amb els articles 89.j), 89.k), 155, 156 i
157 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 7 del decret legislatiu 1/2002, de
24 de desembre i l’article 69 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de Relacions Institucionals i Territori, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat
Autònoma de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques
recíproques a data de 31 de desembre de 2012 en els termes del document i, com a conseqüència d’això:
Primer.1.- Revocar i deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de la UAB de data 20 de novembre
de 1997 i el Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona
per a la permuta de terrenys i la cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra formalitzat en data
30 de març de 1998, proposant al Consell Social la revocació del seu acord pres en sessió de data 21 de
novembre de 1997 relatiu a aquesta permuta.
Primer.2.- Autoritzar la segregació d'una porció de terreny amb edificacions valorada en 2.614.847,55
euros que es descriu a continuació, la qual està ubicada al campus universitari de Bellaterra, on està
actualment radicada l’Escola Bellaterra, -ref. cad. 5049614DF2954G0001YK]- la qual forma part integrant
d’una finca registral més gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès nº1 (actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279,
en virtut d’escriptura pública d’agrupació de finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró
Miquel, en data 4 d’abril de 2001, sota el número 1446 del seu protocol, de la finca més gran (matriu):
‘Parcel·la poligonal de 13.830,05 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de la
carretera de Cerdanyola, dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i de la Facultat
de Veterinària. Limitada al NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és paral·lela a la carretera de
Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, que separa el Col·legi Públic i els
mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al cap del talús que mor a peu a l’eix central.
Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit del
NO’.
Primer.3.- Proposar al Consell Social la desafectació de la porció de terreny amb edificacions identificada
a l’Acord Primer.2.- de l'ús o servei públic a què va ser afectada en virtut del Decret 2898/1972, de 15 de
setembre, que declarà urgent l'expropiació per a la construcció dels edificis i instal·lacions
complementàries de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Primer.4.- Proposar al Consell Social la transmissió onerosa de la titularitat de la porció de terreny
identificada a l'Acord Primer. 2.- a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès qui haurà d’afectar els béns
cedits al servei públic de l’educació infantil i primària.
Segon.1.- En execució de l'acord del Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986, prèvia
segregació, formalitzar la cessió a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de la parcel·la de 10.036 m2 ref. cad. 5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK-, la qual forma part integrant d'una finca
registral més gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del
Vallès nº1 (actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut
d’escriptura pública d’agrupació de finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data
4 d’abril de 2001, sota el número 1446 del seu protocol.
SEGON.- Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies
facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris per donar compliment als acords
anteriors.
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell Social per a exercir les seves competències.
QUART.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents
acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 05/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
1. Vist que en data 7 de juny de 2005, l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de
Barcelona van signar un protocol d’intencions en el qual es va adquirir el compromís de buscar una forma de
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resoldre extrajudicialment els processos administratius i contenciosos existents entre ambdues administracions
pel que fa a la interpretació de l’aplicació de les exempcions previstes a l’article 80 de la Llei Orgànica
d’Universitats i dels beneficis tributaris establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim fiscal de les
entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
2. Vist que en data 22 de març de 2006, l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de
Barcelona varen subscriure un Conveni transaccional sobre la Tributació de l’IBI dels béns immobles situats al
campus universitari mitjançant el qual les parts acorden un protocol marc de relacions interinstitucionals per tal
d’establir uns principis de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions i on van acordar entre d’altres:
-

Els criteris d’interpretació i aplicació als béns de la UAB de la normativa sobre beneficis fiscals en l’IBI
per a reconèixer l’exempció en l’esmentat tribut a les porcions de terreny i construccions situades al
campus de la UAB en funció de l’ús a què es destina cadascun d’ells.

-

Vigència dels criteris interpretatius establint que serà d’aplicació fins que no hi hagi un canvi legislatiu i
no es produeixin alteracions de naturalesa física, jurídica o econòmica en el béns subjectes a l’impost.

3. Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de
Barcelona varen subscriure el “Conveni de Cooperació i de Col.laboració institucional entre l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona” amb la finalitat de formalitzar i concretar la
voluntat per ambdues institucions d’establir un marc d’actuació conjunta i de mecanismes de resolució
transaccional de conflictes i varen acordar entre d’altres, que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès aplicarà a
la UAB en qualitat de subjecte passiu dels impostos locals gestionats per l’esmentat ajuntament, sempre que
fos legalment possible, els mateixos criteris que s’havien establert al Conveni transaccional de 2 de març de
2006.
4. Atès que en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats va facultar els ajuntaments per regular mitjançant ordenança fiscal una bonificació de
fins al 95% de la quota íntegra de l’IBI a favor d’immobles d’organismes públics d’investigació i els
d’ensenyament universitari.
5. Vist l’apartat 5 de l’article 5 de l’Ordenança fiscal nº 1 aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament de
Cerdanyola en data 30 de maig de 2013, aplicable als impostos meritats a partir d’1 de gener de 2014, on es
declaren no exempts però bonificats al 95% els béns immobles urbans d’organismes públics d’investigació i els
d’ensenyament universitari.
6. Atès que la UAB ha interposat Recurs contenciós-administratiu contra l’esmentada Ordenança en data 30 de
maig de 2013, pendent de resolució, en considerar que vulnera el que disposa l’article 80 de la Llei Orgànica
d’Universitats, i que en data 15 de gener de 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat com
a mesura cautelar la suspensió del dret de l’Ajuntament a emetre liquidacions referides als béns immobles dels
quals sigui titular la Universitat i que estiguin afectats exclusivament al serveis públic de l’educació Superior.
7. Atesa la proposta de formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la UAB referent
a la tributació del béns immobles situats i de les activitats exercides al campus universitari de Bellaterra a
Cerdanyola del Vallès per tal de fixar els criteris d’interpretació i aplicació de la normativa tributària pel que fa a
l’IBI.
8. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en sessió de 23 de desembre de 2013 ha acordat la
signatura de l’esmentat Conveni.
9. Vist que la Comissió d’Economia i Organització en sessió de 21 de gener de 2014 es presentarà aquesta
proposta de Conveni per emetre l’informe corresponent i elevar-lo al Consell de Governi al Consell Social per
tal que exerceixin les seves competències.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de Relacions Institucionals i Territori, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat
Autònoma de Barcelona referent a la tributació dels Béns immobles situats i de les activitats exercides al
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campus universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès en els termes del document que s’adjunta.
[Document]
SEGON.- Facultar el Rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies
facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris per donar compliment als acords
anteriors.
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents
acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 06/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de projectes estratègics i planificació.
Vist l'acord del Consell de Govern núm. 51/2011, de 13 de juliol, en virtut del qual es va autoritzar l’atorgament
d’una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia sobre l’edifici ICTA-ICP que en
aquell moment la UAB estava construint a la Finca Registral de la UAB núm. 45.277 del Registre de Cerdanyola
del Vallès consistent en 2.228 m2 dels 7.500 m2 construïts d’obra nova de l’edifici, així com, la cessió d’ús
compartida amb la UAB de 180 m2 dels 7.500 m2 construïts de l’esmentat edifici el qual estarà ubicat en una
parcel·la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1.600 m2 i un sostre de 5.000 m2.
Vist l’acord del Consell Social núm. 22/2011, de 22 de setembre, que autoritzà l’esmentada concessió demanial.
Vist el conveni de col·laboració formalitzat en data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada
Institut Català de Paleontologia l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel finançament
del nou edifici ICTA-ICP on, entre d’altres, es van establir la distribució de la possessió dels espais de
l’esmentat edifici una vegada finalitzada la seva construcció, a l’empara del que s’havia previst als acords del
Consell de Govern i del Consell Social.
Ates que les obres de construcció de l’edifici finalitzen el 17 de gener de 2014.
Atès que la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia va realitzar la distribució d’espais en base
a unes previsions inicials que, un cop executada l’obra, han sofert alguna variació d’acord amb la distribució
establerta a la proposta d’addenda al conveni incorporada com a document.
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la formalització de l’addenda al conveni data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació
Privada Institut Català de Paleontologia l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel
finançament del nou edifici ICTA-ICP, que s'annexa com a document.
SEGON.- Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies
facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris per donar compliment als acords
anteriors.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació.
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
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CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 07/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Vist que la UAB ha realitzat les obres del nou edifici ICTA-ICP.
Atès que la UAB ha sol·licitat a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. un subministrament d’energia
elèctrica en alta tensió al nou edifici ICTA-ICP, per la qual cosa la UAB ha de reservar un local, tancat i adaptat,
amb fàcil accés des de la via pública, per a l’emplaçament de les línies d’alimentació elèctrica i seccionament
d’entrega al centre de mesura de UAB per al seu posterior ús per a l’empresa distribuïdora, quedant el
propietari del local obligat a enregistrar aquesta cessió d’ús.
Vist l’emplaçament que es vol donar a aquest centre de lliurament, segons consta del plànol annexat.
Atès que en data 10 de gener de 2014 la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. van formalitzar
conveni de cessió d’ús d’un local destinat a albergar les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora
per alimentar el centre de mesura del client, amb les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida
de cables aeris i/o subterranis, tancaments frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació,
elèctrode de connexió de terra, tapes d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions
facilitats pels Serveis Tècnics de l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar
la instal·lació elèctrica pel termini de temps de durada de la prestació del servei.
D’acord amb allò que disposen els articles 93 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les Administracions Públiques, l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14
de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, s’eleva al Consell de Govern de la UAB, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentat i ratificar el conveni formalitzat entre la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA, S.A.U. en data 10 de gener de 2014 en virtut del qual es va cedir la cessió d’ús d’un local destinat
a albergar les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora per alimentar el centre de mesura del
client, amb les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida de cables aeris i/o subterranis,
tancaments frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, elèctrode de connexió de terra,
tapes d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions facilitats pels Serveis Tècnics de
l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar la instal·lació elèctrica pel
termini de temps de durada de la prestació del servei. [Document]
Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
Quart.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 08/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
En data 21 de març de 2013 es va constituir el nou Claustre i es van escollir els representants dels estudiants
en el Consell de Govern. Això ha comportat que l’estudiant del Consell de Govern membre del Consell
d’Estudiants de la UAB ha causat baixa com a membre del Consell de Govern i, per tant, que s’hagi de procedir
a l’elecció d’aquest estudiant.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 15 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm 114

Gener / 2014

Vist el Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en data 25 d’abril de 2012,
el qual estableix en el seu article 2.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un estudiant que
sigui membre del Consell de Govern.
Vist el Reglament de funcionament intern del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en
data 5 de juny de 2013 i ratificat per acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2013, el qual estableix en
el seu article 1.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un dels representants dels estudiants al
Consell de Govern, a proposta del Consell d’Estudiants de la UAB.
En aquest sentit, el Consell d’Estudiants ha estat requerit per tal que presentin la seva proposta d’estudiant
membre del Consell de Govern que serà també membre del Consell d’Estudiants de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar a l’estudiant Alberto Zurita Carpio representant dels estudiants del Consell de Govern en el
Consell d’Estudiants de la UAB.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a la persona que resulti escollida i al Consell d’Estudiants de la
UAB.

Acord 09/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Vist l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula el regim de dedicació
del professorat.
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 9 el
règim de dedicació del professorat universitari.
Vista la Secció 1a. del Capítol 1er del Títol IV (art. 82 a 87) i l’annex I del Reglament del Personal Acadèmic de
la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 26 de gener de 2011 i modificat per diversos acords,
el darrer de data 5 de juny de 2013, que regulen la dedicació docent del personal acadèmic.
Atès que el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública
en l’àmbit educatiu ha modificat entre d’altres disposicions la Llei Orgànica d’Universitats, i pel que fa al règim
de dedicació del personal acadèmic previst a l’article 68 de la LOU ha introduït canvis en aquesta matèria
permetent a la Universitat determinar el règim de dedicació del personal acadèmic en atenció a la intensitat i
excel·lència de la seva activitat investigadora.
Vista la nota informativa de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, de data 2 de juliol de 2012 pel que fa a la modificació de l’article 68 de
la LOU operada pel Reial Decret Llei 14/2012.
Vista la necessitat d’adequar-se al marc legal abans esmentat, en exercici de l’autonomia universitària i de la
potestat d’autoorganització que ostenta la Universitat, es proposa una adaptació que incorpora elements de
sensibilitat sobre la projecció professional del professorat que es troba en la fase inicial de la seva carrera, el
reconeixement d’altres tasques a més de les que es troben explícitament contemplades en el marc legal o la
inclusió del reconeixement de l’activitat investigadora del professorat permanent amb contracte laboral.
Atès que el Consell de Govern es va donar per informat de la proposta del model de dedicació acadèmica del
professorat de la UAB en data 10 de desembre de 2013.
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va informar favorablement la proposta del model de dedicació
acadèmica del professorat de la UAB en data 18 de desembre de 2013.
Atès que a la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics es va informar la proposta del
model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB en data 10 de gener de 2014.
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern, aprovat en data 26 de febrer de 2004, que disposa que
li correspon regular els assumptes objecte de a seva competència en matèria de planificació d’ensenyaments,
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ordenació acadèmica, planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius generals sobre organització
de l’administració universitària i dels recursos humans.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB. [Document]
SEGON.- Derogar i deixar sense contingut els articles 82 a 87, la disposició transitòria 3a i la 4a, i l’annex I del
Reglament del Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 26 de gener de
2011 i modificat per diversos acords, el darrer de data 5 de juny de 2013, fins que el procés de revisió del
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB estigui finalitzat i el present model de dedicació acadèmica del
professorat de la UAB hi passi a formar part.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 10/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (acord Consell de Direcció de 8 de juny de 2012) i la
Universitat Autònoma de Barcelona (acords del Consell de Govern núm. 98/2012, de 17 d’octubre i del Consell
Social núm. 59/2012, de 31 d’octubre) van acordar:
-

La incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica.

-

Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de
superfície conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell,
C3 bis parell i el passadís que connecta aquestes dues torres, d’acord amb les següents condicions:

.- Finalitat: El Consorci CRM haurà de destinar els espais per desenvolupar els objectius i finalitats estatutaris
del Consorci, a augmentar la capacitat d’acollir matemàtics de gran prestigi procedents d’arreu del món, i en el
seu cas, a exercir com a seu del Instituto Español de Matemáticas (IEMath), i qualsevol altra finalitat
relacionada amb la recerca en l’àmbit de les matemàtiques.
.- Termini: 40 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes iguals i successius de 10 anys
cadascun fins arribar al límit dels 60 anys.
.- Cànon: No hi haurà cànon però el Consorci CRM assumirà el pagament de les despeses directes i indirectes
de 869,60 m2 dels 2.453,36 m2 total de la superfície objecte de cessió d’ús.
-

Autoritzar el rector de la UAB i el director del CRM per formalitzar els corresponents acords, aprovantne, a l’efecte els següents models de documents:

.- El model de conveni d’incorporació de la Universitat a l’esmentat Consorci com a ens consorciat.
.- Proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM.
.- El model de conveni de cessió d’ús d’espais.
Atès que en data 24 de maig de 2013, la Generalitat va proposar uns nous canvis als documents prèviament
consensuats la qual cosa va comportar modificacions de caràcter tècnic que superaven les facultats atorgades
als mandataris dels anteriors acords.
Vistos els articles 64.t) i 207.2 dels Estatuts de la UAB, segons els quals és competència del Consell de Govern,
d’una banda, proposar al Consell Social la participació de la UAB en altres entitats jurídiques i, de l’altra,
acordar sobre la disposició dels béns immobles de la UAB, respectivament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Confirmar l’Acord del Consell de Govern de la UAB núm. 98/2012, de data 17 d’octubre, on es va
acceptar per part la UAB la proposta d’entrar a formar part del Consorci CRM i, com a conseqüència d’això.
SEGON.- Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels béns de titularitat de la UAB, de
superfície conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis
parell i el passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta,
d’acord amb les condicions indicades a la part expositiva del present acord i que es resumeixen en les
següents:
Finalitat: El Consorci CRM haurà de destinar els espais per desenvolupar els objectius i finalitats estatutaris del
Consorci, a augmentar la capacitat d’acollir matemàtics de gran prestigi procedents d’arreu del món, i en el seu
cas, a exercir com a seu del Instituto Español de Matemáticas (IEMath), i qualsevol altra finalitat relacionada
amb la recerca en l’àmbit de les matemàtiques.
Termini: 40 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes iguals i successius de 10 anys
cadascun fins arribar al límit dels 60 anys.
Cànon: No hi haurà cànon però el Consorci CRM assumirà el pagament de les despeses directes i indirectes de
869,60 m2 dels 2.453,36 m2 total de la superfície objecte de cessió d’ús.
TERCER.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els
següents convenis, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents
acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels
documents, segons les propostes que es passen a aprovar:
- El model de conveni d’incorporació de la Universitat a l’esmentat Consorci com a ens consorciat
(document) i la proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document).
- El model de conveni de cessió d’ús d’espais (document).
QUART.- Deixar sense efecte els termes de l’Acord del Consell de Govern de la UAB núm. 98/2012, de data 17
d’octubre, que puguin contravenir els termes del present acord.
CINQUÈ.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
SISÈ.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
SETÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 11/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
Vist l’acord número 112/2013 del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2013 en virtut del qual es va
autoritzar la cessió de les participacions de titularitat (50%) que sobre la Patent internacional número
PCT/EP2010/058733 amb denominació ‘Method for obtaining derivable road area’ ostenta la Universitat
Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Álvarez López a canvi del 21% dels guanys que obtingui
per la comercialització de la mateixa, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta
d’explotació sobre la mateixa i elevant-lo al Consell Social.
Atès que l’esmentat acord es sustentava en el informe de 14 d’octubre de 2013 lliurat per l’Oficina de
Valorització i Patents amb la signatura del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació on es proposava que
l’esmentada cessió de titularitat es fes conjuntament al doctor José Manuel Álvarez López i al doctor Felipe
Lumbreras Ruíz.
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Atès que per error en la confecció de la proposta d’acord es va ometre la cessió de l’esmentada titularitat al
doctor Felipe Lumbreras Ruíz.
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els INVESTIGADOR/S no tenen la intenció de
crear una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no han negociat amb terceres empreses la
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els INVESTIGADORS estan d’acord que futures
llicències o transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, s’eleva el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Modificar l’Acord del Consell de Govern núm. 112/2013, de data 10 de desembre, substituint el seu
redactat pel següent text literal:
‘Primer.- Autoritzar la cessió conjunta de les participacions de titularitat que sobre la següent Patent
internacional ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Álvarez López
i del doctor Felipe Lumbreras Ruíz, que l’adquireix, pel preu que s’indica a continuació, reservant-se la
UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre les esmentades Patents:
Número
PCT/EP2010/058733

Denominació
Method
for
obtaining derivable
road area

Titularitat
50%

Contraprestació
21 per 100 dels guanys
que obtinguin per la
comercialització
de
la
mateixa.

Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius’.
Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 12/2014, de 23 de gener, del Consell de Govern
El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és una entitat creada pel Decret 341/1986 de 13
d’octubre, en el qual participen actualment la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i la
Universitat Autònoma de Barcelona
Actualment aquest consorci es regeix pels seus estatus aprovats en virtut del Decret 6/1998, de 7 de gener
(DOGC de 13 de gener de 1998) i modificats pel Decret 126/1998, de 4 de maig (DOGC d’11 de maig de 1999).
En data 20 de novembre de 2013 el Consell de Govern del Consorci ha acordat l’aprovació inicial de la proposta
de modificació dels estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i els ha sotmès a la
ratificació dels òrgans competents de les institucions consorciades
Les modificacions principals dels estatuts es refereixen a l’actualització de la seva composició derivada de la
separació de dues entitats que inicialment havien format part del consorci –Sabadell Mútua, Mutualitat de

.
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Previsió Social i Caixa d’Estalvis de Sabadell-, a l’adaptació a les noves disposicions legals i, en general, una
regulació més detallada dels diversos preceptes del text articulat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell en els
termes que s’annexen. [Document]
SEGON.- Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Investigació i al vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació i a la Vicegerència de Recerca per al seu coneixement i al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
de Sabadell

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

Acord 01/2014, de 16 de gener de la Comissió d’Afers Acadèmics
La Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2014-2015, de
conformitat amb els criteris de programació dels màsters universitaris de la UAB.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 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 02/2014, de 16 de gener 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, 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.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 20 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm 114

Gener / 2014

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 a 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, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 03/2014, de 16 de gener de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.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.
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.- Deixar sense efectes l’acord de la comissió de data 28-11-2013 pel que fa a l’atorgament del premi
extraordinari de la titulació de Bioquímica per al curs 2012-2013 al senyor Eloi Camprubí Casas, donat que ja se
li havia concedit prèviament l’esmentat premi extraordinari pel curs 2011-2012, per acord de la comissió de 1912-2012.
SEGON.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2012-2013, als alumnes següents:
Erica Alejandra Serrano Barbero
Roberto Francisco Díaz
Cristian Fuentes Rodríguez
TERCER.- Encarregar a 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.
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Acord 04/2014, de 16 de gener de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d'aprovació de l’oferta d’estudis i de
places per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs
acadèmic 2014-2015.
Vist l'article 36 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condiciones per a
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la
universitat.
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 2103, 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 del Vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència
laboral o professional per al curs acadèmic 2014-2015, per delegació del Consell de Govern. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 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.

Acord 05/2014, de 16 de gener 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.
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 ha adoptat els següents
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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.

I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 01/2014, de 21 de gener de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vistos els Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2014 aprovats pel Consell de
Govern en data 10 de desembre de 2013.
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2014 han estat informats
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2013
i aprovats pel Ple del Consell Social en la sessió del dia 19 de desembre de 2013.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 2 de desembre de 2013 que va informar
favorablement sobre els “Criteris de Pròrroga del pressupost UAB 2013 fins a l’aprovació del pressupost UAB
2014”.
Vistos els Acords de Consell de Govern de 10 de desembre de 2013 i del Ple del Consell Social en sessió de data
19 de desembre de 2013 que varen aprovar els esmentats “Criteris de pròrroga del pressupost UAB 2013 fins
a l’aprovació del pressupost per l’exercici 2014”.
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i
pel Consell Social.
Vist l'article 10.4 lletra a) 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'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar
les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia d'Organització,
es presenta a la Comissió d’Economia i Organització, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2014.
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord
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Acord 02/2014, de 21 de gener de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’actualització de la tarifa mensual per les línies
internes de telefonia fixa.
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats que responen
principalment a una menor demanda de serveis que han permès reduir el volum de contractació fixa, a una
contenció de les inversions derivada de la reducció del nombre de línies i a una rebaixa de preus per part dels
proveïdors.
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vistos els articles 91 a 109 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions
Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 13 de març de 2013 ,
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització que estableix que li correspon aprovar
les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’actualització dels preus interns mensuals pel servei de les línies de telefonia
fixa corresponents al pressupost de l’exercici 2014. [Document]
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia i d’Organització, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius

Acord 03/2014, de 21 de gener de la Comissió d’Economia i d’Organització
1. Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (ACV) i la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) van formalitzar un conveni de cooperació i col·laboració institucional
l’objecte del qual va ser, entre d’altres, ‘l’establiment de les línies bàsiques d’actuació en matèries
singulars, amb l’objectiu de millorar les relacions entre les dues institucions, bàsicament les de naturalesa
jurídica, i adoptar solucions més adequades a les circumstàncies actuals’ i on es va acordar, en matèria
tributària i econòmica -Acord Tercer. 3.-, entre d’altres:
-

L’extinció del deute de la UAB davant l’ACV corresponent a les liquidacions de l’IBI de l’exercici 1993,
que es valorava en 706.818,70 euros, mitjançant l’aportació per part de la UAB de terrenys de la seva
titularitat a l’ACV per tal de compensar el deute.

-

Establir la compensació de drets com a mecanisme d’extinció de les obligacions econòmiques
recíproques, sempre que fos legalment possible.

Vist que per a la correcta execució i seguiment de l’esmentat conveni de 21 de desembre de 2007 les parts
varen preveure la creació d’una comissió econòmica i una comissió de coordinació i seguiment.
2. Atès que els drets de crèdit que l’ACV ostenta davant la UAB en l’actualitat ascendeixen a la xifra de
3.023.489,52 euros, d’acord amb el següent desglossament:
-

.

Quant a 759.123,28 euros pel concepte de la liquidació de l’IBI de l’exercici 1993, segons import
actualitzat, atès que la UAB encara no ha complert amb l’obligació de cedir la titularitat d’un terreny en
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pagament de l’esmentat deute, tal i com establia l’Acord Tercer. 3 e) del conveni de 21 de desembre de
2007.
-

Quant a 1.999.920,96 euros pel concepte del servei de recollida de residus sòlids urbans al campus
universitari pels exercicis de 1996 a 2012 en virtut del conveni de col·laboració formalitzat entre
ambdues institucions en data 23 d’abril de 1996 per a la prestació del servei de recollida d’escombraries
a l’àmbit territorial del campus universitari.

-

Quant a 264.445,28 euros pel concepte de despeses de conservació, manteniment i vigilància del centre
CEIP Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per ambdues institucions en
data 30 de març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra.

Atès que els drets de crèdit que la UAB ostenta davant l’ACV en l’actualitat ascendeixen a la xifra de
232.198,87 euros, d’acord amb el següent desglossament:
-

Quant a 177.046,97 euros pel concepte de l’assumpció per compte de l’ACV de les despeses d’aigua i
electricitat del centre CEIP Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per
ambdues institucions en data 30 de març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra.

-

Quant a 6.238,21 euros pel concepte del saldo resultant dels expedients de compensació de crèdits
tramitats per l’ACV amb núm. 01/2002, 02/2002, 15/2008, 25/2011, 29/2012.

-

Quant a 21.868,64 euros pel concepte d’ingressos indeguts derivats d’unes liquidacions ingressades per
la UAB en pagament de l’impost sobre béns immobles corresponent al segon termini de l’exercici 2008
de dues de les Cases Sert i del Servei d’Activitat Física.

-

Quant a 27.045,05 euros pel concepte d’incompliment per part l’ACV de les obligacions econòmiques
derivades de diversos convenis de col·laboració als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012.

Atès que hi ha una sèrie de deutes tributaris, per valor de 483.371,02 euros, el subjecte passiu dels quals és la
UAB però que han de ser declarats prescrits en virtut del que estableix l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, d’acord amb el següent desglossament:
-

Quant a 330.007,02 euros pel concepte de tretze liquidacions de la taxa per llicències urbanístiques
corresponents a diferents exercicis pressupostaris (1997, 1998, 2001 i 2003).

-

Quant a 138.928,04 euros pel concepte de sis liquidacions de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997, 1998 i 2003).

-

Quant a 13.270,49 euros pel concepte de quinze liquidacions dels interessos de demora per inspecció
tributària en que la UAB és subjecte passiu de l’impost a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997
i 1998).

-

Quant a 1.165,47 euros pel concepte de setze liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries, de la
taxa d’expedició de documents, de l’impost de vehicles de tracció mecànica, de la llicència fiscal i de les
plaques de les llicències d’obres a diferents exercicis pressupostaris (1985, 1986, 1988, 1989, 1990,
1991 i 1996).

Atès que el saldo resultant de la compensació dels drets de crèdit que recíprocament ostenten l’ACV i la UAB,
un cop declarada la prescripció de deutes tributaris, és de 2.791.290,65 euros a favor de l’ACV.
3. Atès que en data 23 de febrer de 1984 el Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona
aprovà definitivament el Pla Especial de Reforma Interior per a la concreció d'usos i edificacions al terrenys de
la UAB el punt 1r del qual va disposar la cessió gratuïta de 23'03 Hres. a l'ACV (10 Hres. per equipaments
públics i 13'03 Hres. destinats a espais lliures) la qual cosa va motivar els següents acords:
-

Del Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 en virtut del qual es va autoritzar la cessió a
l’ACV d’una parcel·la que no podia superar els 24.555 m2 superfície que es descriu a continuació, per a
la construcció d'un centre d'ensenyament secundari, superfície que restava de les 23'03 Hres. de cessió
gratuïta a l'ACV:
‘Porció de terreny situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de
superfície 24.555 metres quadrats, que prové de l’Heredat Miró. Afronta en els seus
quatre punts cardinals amb la finca de la qual es segrega. I més concretament, al
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Nord: carretera de Cerdanyola al nucli urbà de Bellaterra, en una longitud de 270
m. l.; al Sud: carretera interior del Campus, que presta servei a l’Escola
Universitària de Formació de Professorat d’E.G.B. Sant Cugat i a l’Escola ‘Bellaterra’
d’E.G.B.; a l’Est: la mateixa carretera que al Sud; i a l’Oest: carretera que uneix la
que va de Cerdanyola al nucli urbà de Bellaterra amb l’eix interior principal del
Campus, en una longitud de 100 m.l.’
Finalment, el centre d’ensenyament secundari ocupà una parcel·la de superfície 10.036 m2 (1 Hra.)
segons es desprèn de les notes de cadastre (refer. cad. 5049615DF2954G0001GK i
5049604DF2954G0001SK-

Del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28 de febrer de
1990, respectivament, en virtut dels quals es va acordar la cessió gratuïta d'una porció de terreny de
22'03 Hres.

Atès que aquestes cessions no es van formalitzar mitjançant els corresponents negocis translatius de la
titularitat.
4. Atès que en virtut dels acords de la Junta de Govern i del Consell Social de la UAB de dates 20 i 21 de
novembre de 1997, respectivament, en data 30 de març de 1998 la UAB i l’ACV van formalitzar un conveni per
a la permuta dels terrenys i la cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra en virtut del qual la UAB
s’obligà a cedir a l’ACV la següent porció de terreny -ref. cad. 5049614DF2954G0001YK - i les edificacions
propietat de la UAB on s'ubicava el CEIP Escola Bellaterra:
‘Parcel·la poligonal de 13.800 m2 perimetralment tancada, situada al nord del
campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés
que, sortint de la rotonda de la carretera de Cerdanyola, dóna accés a l’eix central
i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i de la Facultat de Veterinària. Limitada al
NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és paral·lela a la carretera de
Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, que separa el
Col·legi Públic i els mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al
cap del talús que mor a peu a l’eix central. Limitada al SO per una tanca metàl·lica
poligonal paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit del NO’.
I, com a contraprestació per la cessió de terrenys, l'ACV s'obligà a cedir (retornar) a la UAB la parcel·la de
terreny situada en la porció de terreny de 10.000 m2 (1 Hra.) de les 22'03 Hres la cessió gratuïta de la qual va
ser aprovada per acords del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28
de febrer de 1990, respectivament (document 5), i que respon a la següent descripció:
'Porció de terreny de forma rectangular, de 10.000 m2, situada en el terme
municipal de Cerdanyola del Vallès, dins l'àmbit territorial delimitat en el Pla
Especial per a la concreció dels usos i les edificacions dels terrenys de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Limita al nord en un front de 80 metres lineals amb un
carrer sense nom; al sud amb un mateix front, amb la parcel·la número 5 del plànol
de cessions número 2.2.10 de l'esmentat Pla Especial; a l'est, en un línia de 125
metres, amb la resta de la parcel·la número 3, de la qual se segrega; i a l'oest, en
línia de 125 metres, amb la parcel·la número 8 qualificada d'espais lliures
permanents'.
Atès que aquest conveni de permuta no es va executar en tots els termes ja que no es va materialitzar la
transmissió de la titularitat dominical de les porcions de terrenys objecte d’aquell negoci jurídic.
5. Atès que, d'acord amb tot allò dit la UAB i l’ACV volen formalitzar un conveni per al reconeixement, liquidació
i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 31 de desembre de 2012 en virtut del qual,
substancialment, les parts signatàries (i) determinin els crèdits recíprocs que ostenten entre elles, (ii)
extingeixin els mateixos mitjançant la compensació de crèdits; i (iii) el saldo resultant de l'anterior
compensació (2.791.290,65 euros a favor de l'ACV) es liquidi mitjançant la transmissió onerosa per part de la
UAB a l’ACV d'un terreny amb edificacions (per valor de 2.614.847,55 euros) i el pagament de la resta
(176.443,10 euros) mitjançant ingrés en compte bancari abans del 30 de juny de 2014.
Atès que per a la formalització d'aquest acord de liquidació i extinció d'obligacions la UAB i l'ACV pretenen
revocar la permuta atorgada el 30 de març de 1998 (document 6), deixant-la sense efectes perquè la UAB
pugui transmetre a l'ACV, a títol onerós, la porció de terreny amb edificacions de superfície 13.830,05m2 m2 segons ponència de valors aprovada per Resolució DG Cadastal i Cooperació Tributària de 27 de juny de 2005 -.
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6. Atès que l'ACV està interessada en que es formalitzi la cessió de la parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad.
5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK (documents 3 i 4)- de la UAB a l'ACV acordada pel
Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 (document 2).
7. Atès que la proposta de formalització del conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat
Autònoma de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques
recíproques a data 31 de desembre de 2012 ha estat presentada per al seu informe favorable a la Comissió
d’Economia i d’Organització del dia 21 de gener de 2014.
8. Vist l’article 10.4 c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del
Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització,
precepte que determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta
Comissió delegada informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre disposicions en matèria econòmica.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de Relacions Institucionals i Territori, la
Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement de la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i
la Universitat Autònoma de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions
econòmiques recíproques a data de 31 de desembre de 2012.
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per a per a exercir les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 04/2014, de 21 de gener de la Comissió d’Economia i d’Organització
1.Vist que en data 7 de juny de 2005, l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de
Barcelona van signar un protocol d’intencions en el qual es va adquirir el compromís de buscar una forma de
resoldre extrajudicialment els processos administratius i contenciosos existents entre ambdues administracions
pel que fa a la interpretació de l’aplicació de les exempcions previstes a l’article 80 de la Llei Orgànica
d’Universitats i dels beneficis tributaris establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim fiscal de les
entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
2.Vist que en data 22 de març de 2006, l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de
Barcelona varen subscriure un Conveni transaccional sobre la Tributació de l’IBI dels béns immobles situats al
campus universitari mitjançant el qual les parts acorden un protocol marc de relacions interinstitucionals per tal
d’establir uns principis de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions i on van acordar entre d’altres:
-

Els criteris d’interpretació i aplicació als béns de la UAB de la normativa sobre beneficis fiscals en l’IBI
per a reconèixer l’exempció en l’IBI a les porcions de terreny i construccions situades al campus de la
UAB en funció de l’ús a què es destina cadascun d’ells.

-

Vigència dels criteris interpretatius establint que serà d’aplicació fins que no hi hagi un canvi legislatiu i
no es produeixin alteracions de naturalesa física, jurídica o econòmica en el béns subjectes a l’impost.

3. Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de
Barcelona varen subscriure el “Conveni de Cooperació i de Col.laboració institucional entre l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona” amb la finalitat de formalitzar i concretar la
voluntat per ambdues institucions d’establir un marc d’actuació conjunta i de mecanismes de resolució
transaccional de conflictes i varen acordar entre d’altres, que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès aplicarà a
la UAB en qualitat de subjecte passiu dels impostos locals gestionats per l’esmentat ajuntament, sempre que
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fos legalment possible, els mateixos criteris que s’havien establert al Conveni transaccional de 2 de març de
2006.
4. Atès que en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats va facultar els ajuntaments per regular mitjançant ordenança fiscal una bonificació de
fins al 95% de la quota íntegra de l’IBI a favor d’immobles d’organismes públics d’investigació i els
d’ensenyament universitari.
5. Vist l’apartat 5 de l’article 5 de l’Ordenança fiscal nº 1 aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament de
Cerdanyola en data 30 de maig de 2013, aplicable als impostos meritats a partir d’1 de gener de 2014, on es
declaren no exempts però bonificats al 95% els béns immobles urbans d’organismes públics d’investigació i els
d’ensenyament universitari.
6. Atès que la UAB ha interposat Recurs contenciós-administratiu contra l’esmentada Ordenança en data 30 de
maig de 2013, pendent de resolució, en considerar que vulnera el que disposa l’article 80 de la Llei Orgànica
d’Universitats.
7. Atesa la proposta de formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la UAB referent
a la tributació del béns immobles situats i de les activitats exercides al campus universitari de Bellaterra a
Cerdanyola del Vallès per tal de fixar els criteris d’interpretació i aplicació de la normativa tributària pel que fa a
l’IBI.
8. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en sessió de 23 de desembre de 2013 ha acordat la
signatura de l’esmentat Conveni.
9. Vist l’article 10.4 c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del
Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització,
precepte que determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta
Comissió delegada informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre disposicions en matèria econòmica.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de Relacions Institucionals i Territori, la
Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement de la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i
la Universitat Autònoma de Barcelona referent a la tributació dels Béns situats i de les activitats exercides al
campus universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès.
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell Govern per a exercir les seves competències.
QUART.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents
acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 05/2014, de 21 de gener de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 21 de novembre al 20 de desembre de
2013.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2013 que pel que fa a les modificacions de crèdit
preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres
de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
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Vist l'article 10.1 lletra a) 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 de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit pel període del 21 de novembre al 20 de desembre de 2013.
[Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 01/2014, de 20 de gener de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28
d'agost, sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats
docent i investigadora.
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.
Vista la Resolució ECO/2757/2013, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.
Vist l'article 18.1 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, per 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 relació 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.- Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent de períodes meritats fins el 31-12-2013, per
optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic, així com el seu calendari d’actuacions. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest
acord.
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Acord 02/2014, de 20 de gener de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, 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 al senyor Joan David Tàbara Villalba,
investigador del Global Climate Forum, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA).
Segon.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyors, Manuel Forcano Aparicio i
Sergi Grau Torras, investigadors del Centre Internacional de Música Antiga, Fundació Privada, amb destinació a
l’Institut d’Estudis Medievals.
Tercer.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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II. Convenis
institucionals

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

Conveni de 1 de setembre de 2012, entre la UAB i Technische Universität München de cooperació
internacional.
Conveni de 30 de abril de 2013, entre la UAB i la Universidad de la República de Uruguay, (UdelaR) per
establir el marc de col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació.
Conveni de 24 d’octubre de 2012, entre la UAB i Aalborg Universitet, Partner Agreement JEMES CiSu Erasmus Mundus Masters Course and Scholarships.
Conveni de 30 de juliol de 2013, entre la UAB i el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana de
cooperació internacional.
Conveni de 8 d’octubre de 2013, entre la UAB, la Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Cièncias
Médicas (FCM) - Hospital de Clínicas de Paraguai i l’Institut Català d'Oncologia Germans Trias i Pujol per establir
una relació interinstitucional en l’intercanvi d’estudiants, professors, investigadors i equip administratiu.
Intercanvi d’informació i publicacions, investigació conjunta, programes acadèmics, events, seminaris i
conferències conjuntes.
Conveni de 25 de novembre de 2013, entre la UAB i City University of Hong Kong (HKSAR) - Xina (China)
memorandum of Understanding on Academic Exchange between HSAR and UAB.
Conveni de 25 de novembre de 2013, entre la UAB i La Fundaçâo Educacional Inaciana "Padre Sabóia de
Medeiros" (FEI), Centro Universitario da Fundaçâo Educacional Inaciana "Padre Sabóia de Medeiros" (Brasil) de
cooperació internacional.
Conveni de 2 de desembre de 2013, entre la UAB i La Fundaçâo Cásper Líbero (Brasil) de cooperació
internacional.
Conveni de 10 de gener de 2014, entre la UAB i Association for International and Comparative studies in
Labour Law and Industrial Relations (ADAPT) - Modena (Italy - Italia) to participate in an international network
to promote research, higher education and training in the fields of lifelong learning, vocational educational and
training, labour economics, human resources management, labour law and industrial relations.
Conveni de 15 de gener de 2014, entre la UAB i Paju City (Korea) memorandum of Understanding.
Conveni de 20 de gener de 2014, entre la UAB i la Universidade Federal Fluminense (Brasil) per establir la
col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni d’1 de gener de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Viladecavalls per establir la participació en el
projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2012.
Conveni de 1 de gener de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Berga per emmarcar l'actuació entre la UAB i
Berga en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any 2013.
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Conveni d’1 de gener de 2013, entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB), de modificació de l'encàrrec de gestió
a la FUAB (de 2/5/2006) per a la creació d'un Punt de suport a la Plaça Cívica.
Conveni de 19 d’abril de 2013, entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG) i la Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) per a la
realització conjunta del Màster Universitari en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European
Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 2010-11.
Conveni de 7 de maig de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per emmarcar l'actuació
entre la UAB i Cerdanyola del Vallès en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any
2013.
Conveni d’1 de juliol de 2013, entre la UAB i la Universitat de València (UV) pel reconeixement d'un Equip
d'Investigadors de la UV com a Unitat Associada a l'Institut d'Estudis del Treball de la UAB.
Annex d’1 de juliol de 2013, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Barcelona
(UB) i l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals al conveni de col·laboració entre les parts en el marc del
Màster Oficial de Relacions Internacionals.
Conveni de 4 de juliol de 2013, entre la UAB, l’Ajuntament de Martorell i el Centre d'Estudis Martorellencs
pel coneixement del projecte d'investigació i difusió del jaciment de Santa Margarida, i particularment la
realització d'activitats de camp per a la formació d'alumnes de la UAB, especialment del Grau d'Arqueologia.
Conveni de 10 de juliol de 2013, entre la UAB i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), per
col·laboració docent.
Conveni de 10 de juliol de 2013, entre la UAB i El Centre de Recerca i Tecnología Agroalimentaria (IRTA),
per col·laboració docent.
Conveni de 12 de juliol de 2013, entre la UAB i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), per
col·laboració docent.
Conveni de 25 de juliol de 2013, entre la UAB i el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) per
establir un marc de col·laboració en matèria aeronàutica.
Conveni de 26 de juliol de 2013, entre la UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es concedeix una subvenció directa en matèria de formació permanent del professorat no
universitari, curs 2012-2013.
Conveni de 30 de juliol de 2013, entre la UAB i la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) per l’establiment i desenvolupament de programes de Màster universitari en centres o
instituts del CSIC, amb la finalitat de reforçar la formació de l’alumnat en les àrees relacionades amb aquests
programes.
Conveni de 2 de setembre de 2013, entre la UAB i AnsuR Solutions Barcelona SL to establish a framework of
collaboration in scientific and educational areas.
Conveni de 4 de setembre de 2013, entre la UAB i Antropòlegs Lab, per col·laboració docent.
Conveni de 15 de setembre de 2013, entre la UAB i Granja L’Heura S.L per a l’establiment de les condicions
per a la realització de pràctiques dels alumnes de Veterinària.
Addenda de 18 de setembre de 2013, entre la UAB, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
(FUOC) - Universitat Oberta de Catalunya (UOC) al conveni de 2 de juny de 1996 per establir l'assignació
temporal de professorat o personal tècnic a la UOC per realitzar tasques d'atenció docent de les assignatures i
plans d'estudis de l'oferta formativa de la UOC.
Conveni de 19 de setembre de 2013, entre la UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per a la formació permanent del professorat no universitari de formació professional, any 2013.
Conveni de 25 de setembre de 2013, entre la UAB, La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y con Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AGEDI)i la Sociedad
de Gestión de España (AIE) per Contractes de llicència d'ús del repertori d'autors titulars d'obres musicals i
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audiovisuals, de producció de fonogrames i de gravacions audiovisuals amb la SGAE, amb la AGEDI i amb la
AIE.
Conveni d’1 d’octubre de 2013, entre la UAB i Sigma Gestión Universitaria, A.I.E. pel qual la UAB encarrega
actuacions a SIGMA per a l'exercici 2013.
Conveni de 8 de octubre de 2013, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya en relació a les Comunitats d’Aprenentatge.
Conveni de 11 de octubre de 2013, entre la UAB i Vitalia Sarrià per establir el marc de col·laboració en
aspectes acadèmics i d’investigació.
Addenda de 18 d’octubre de 2013, entre la UAB i l’ Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) per la qual
s’afegeixen mes professors vinculats al conveni.
Pròrroga de 18 d’octubre de 2013, al conveni entre la UAB Rojark Phororeporter per emmarcar i coordinar
accions d’assessorament acadèmic i d’intercanvis.
Conveni de 25 d’octubre de 2013, entre la UAB i l’Institut d'Estudis Menorquins (IME) per establir la
col·laboració en estudis de medi ambient a Menorca per mitjà de treballs de fi de Grau.
Conveni de 31 d’octubre de 2013, entre la UAB i Montserrat Galera i Monegal (vídua del professor Enric
Lluch i Martin) pel qual Montserrat Galera dóna a la UAB, que accepta, la Biblioteca privada i l'arxiu personal del
professor Enric Lluch.
Conveni de 7 de novembre de 2013, entre la UAB, Fundació Catalunya - La Pedrera, l’Ajuntament de Sant
Celoni i l’ICTA per a la cessió de la col·lecció "Martí Boada" de 17 arbrissons amb ascendents monumentals a la
Fundació Catalunya - La Pedrera per a la seva ubicació al Món Sant Benet.
Conveni de 5 de novembre de 2013, entre la UAB i el Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de
Catalunya (CESCA) per tal de realitzar un encàrrec de gestió per regular les condicions en que la UAB encarrega
al CESCA el desplegament d'una plataforma de signatura i l'assistència tècnica, operació i manteniment
posteriors (programari e-Rubrica).
Addenda de 14 de novembre de 2013, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya al conveni de 17/09/2010 per a la incorporació a jornada parcial del professorat destinat en centres
educatius del Departament d'Ensenyament a la UAB.
Conveni de 15 de novembre de 2013, entre la UAB i l’Associació PROGAT SBD (Sabadell), per establir les
condicions sobre les quals s'hauran de desenvolupar les pràctiques per a realitzar esterilitzacions de gats
rodamóns
Conveni de 19 de novembre de 2013, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les
Universitats Públiques Catalanes i la UOC per donar impuls i desenvolupar l’Administració electrónica de les
universitats públiques catalanes i la UOC per a l’any 2013.
Conveni de 27 de novembre de 2013, entre la UAB i el Consell Català de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
per formalitzar la participació del CAC en el projecte Mediakids.
Conveni de 27 de novembre de 2013, entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) per a l'ampliació de l'eina de consulta d'indicadors.
Addenda de 27 de novembre de 2013, entre la UAB i l’Institut d’Estudis Catalans al conveni de 4 de juliol de
1997 en matèria de gestió acadèmica per al curs 2013-2014.
Addenda de 29 de novembre de 2013, entre la UAB i la UB, per a la realització conjunta del màster en
formació de persones adultes, curs 2013-2014.
Acord de 2 de desembre de 2013, entre la UAB i la Fundació Privada Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE)
pel qual es nomenen membres de la Comissió Mixta del conveni de col·laboració per a la creació de la càtedra
Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals.
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Resolució de 3 de desembre de 2013, entre la UAB i LGAI Technological Center, S.A. per la qual s'autoritza
a LGAI TC, SA, l'ús d'uns terrenys de la UAB per a destinar-los a l'aparcament de vehicles dels usuaris de
l'edifici on radica el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de Catalunya.
Conveni de 3 de desembre de 2013, entre la UAB i la Fundació Privada ASCAMM per al reconeixement
d'Investigadors Vinculats (IVU's).
Conveni de 12 de desembre de 2013, entre la UAB i el Registro Mercantil Central per a l’accés a la
informació sobre actes socials inscrits i denominacions del Registro Mercantil Central.
Addenda de 12 de desembre de 2013, entre la UAB, el Consorcio CSIC-IRTA-UAB i el Centre de

Recerca Agrigenòmica (CRAG), relatiu a la regulació de la contribució de la UAB al Consorci CSICIRTA-UAB i el Centre de Recerca Agrigenòmica.
Addenda de 19 de desembre de 2013, entre la UAB, l’Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS) i
Corporació Sanitària SA, al conveni marc per a l'organització d'una activitat d'investigació i formació avançada
en l'àmbit de Postgrau en Neurociència Cognitiva i Neuroimatge.
Conveni de 10 de gener de 2014, entre la UAB i Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., de cessió d'ús de local
per a centre de mesura (69152) i constitució de servitud d'energia elèctrica, a favor d'ENDESA (SCE 436240)
(FEC 181561).
Addenda de 9 de gener de 2014 al conveni de 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la Societat de

Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, SA titular de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció
Hotelera (EUTDH), per la qual s'incorporen els títols de MU en Teledetecció i SIG, i MU en Gestió
d'Empreses Hoteleres pel curs 2014-2015.
Contracte de comodat de 17 de gener de 2014, entre la UAB i Antoni Reguant Gumà i família pel qual
Antoni Reguant cedeix l'ús a la UAB, a títol de comodat, d'un fons de llibres i revistes de matemàtiques, física,
química i ciència aplicada a l'enginyeria, per un període de 20 anys.
Conveni de 17 de gener de 2014, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) pel qual la UAB
transmet la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 a la FHCV, que l'accepta i adquireix.
Addenda de 21de gener de 2014 al conveni de 7 de novembre de 2013, entre la UAB i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per col·laboració docent.
Addenda de 21 de gener de 2014, entre la UAB i el Centre Internacional de Música Antiga Fundació
Privada (CIMA), per col·laboració docent.
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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 16 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Jordi Rifé Santaló coordinador
de la Llicenciatura d’Història i Ciències de la Música i coordinador del Grau de Musicologia de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora M. Àngels Catena Rodulfo
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Filologia Francesa i coordinadora d’Estudis de Grau en Estudis
Francesos de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora M. Eulàlia Subirà de
Galdàcano coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biologia de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Noel Xamena López
coordinador d’Estudis de Grau en Genètica de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Carlota Menéndez Plans
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau en ADE+Dret de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Maria Saña Seguí
coordinadora d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell
sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Josep Nebot Cegarra
coordinador dels Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 29 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Cristina Cambra Vergés
sotscoordinadora d’Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia.

III.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual el senyor Antoni Barbadilla Prados cessa com a
coordinador d’Estudis de Grau en Genètica de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual el senyor Germán Gan Quesada cessa com a
coordinador de la Llicenciatura d’Història i Ciències de la Música i coordinador del Grau de Musicologia de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual la senyora Marta Estrada Medina cessa com a
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Filologia Francesa i coordinadora d’Estudis de Grau en Estudis
Francesos de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual el senyor Noel Xamena López cessa com a
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biologia de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual la senyora Magda Solà Tey cessa com a
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau en ADE+Dret de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com a
coordinadora d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual el senyor Joan Deus Yela cessa com a
coordinador dels Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual la senyora Maria Saña Seguí cessa com a
sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.

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

III.2.1. Nomenaments
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de gener de 2014, per la qual
encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Juan Maniel André Vázquez les funcions i responsabilitats de cap
del Servei Assistencial de Salut.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor José Luis González Núñez
coordinador d’Economia de l’Empresa del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor David Urbano Pulido
sotscoordinador de Tercer Cicle del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora M. Rosa Rovira Val
coordinadora de la Unitat de Sabadell del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora M. Pilar López Belbeze
secretària del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Emili Grifell Tatjé director del
Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Juan Carlos Gavara de Cara
director del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ballart
Hernàndez secretari del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora M. Mercè Martí Ripoll
secretària del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Joaquim Vergés Jaime
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Gemma París Romia
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Marc Pallarés Añó coordinador
de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Juan Pablo Bayón Rueda
coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Anna Matas Prat directora del
Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Javier Blanco Escoda
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Magda Solà Tey directora del
Departament d’Empresa.
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Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Carles Solà Belda secretari del
Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Glòria Estapé Dubreuil
coordinadora de la Unitat de Sabadell del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor John Eric Slof coordinador de
la Unitat de Bellaterra del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Roser Gauchola Gamarra
directora del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Marta Estrada Medina
secretària del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Emilio Padilla Rosa coordinador
de Tercer Cicle del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector de 17 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Rosella Nicolini secretària del
Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor José Pablo Hervás Sánchez
coordinador de la Unitat de Citologia i Histologia (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Rosa Miró Ametller
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i de Genètica Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Juan Blanco Rodríguez
coordinador de la Unitat de Biologia Cel·lular (Facultats de Biociències i de Veterinària) del Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Ana María Mortón Juaneda
coordinadora de la Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.

III.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 14 de gener de 2014, per la qual la senyora M. Ángeles Catena Rodulfo cessa com
a responsable de Tercer Cicle del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual el senyor Emili Grifell Tatjé cessa com a director
del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual el senyor Joaquim Vergés Jaime cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual el senyor Joaquim Vergés Jaime cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual la senyora M. Montserrat Rifà Valls cessa com a
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual la senyora M. Carme Nogués Sanmiquel cessa
com a secretària del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual el senyor Juan Carlos Gavara de Cara cessa com
a secretari del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual el senyor Rafael Rebollo Vargas cessa com a
director del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
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Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual la senyora M. Pilar López Belbeze cessa com a
secretària del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual el senyor David Urbano Pulido cessa com a
sotscoordinador de Tercer Cicle del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual el senyor José Luis González Núñez cessa com a
coordinador del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2014, per la qual la senyora M. Rosa Rovira Val cessa com a
coordinadora de la Unitat de Sabadell del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual el senyor Ignacio Morgado Bernal cessa com a
coordinador de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual el senyor Josep Oliver Alonso cessa com a
director del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 16 de gener de 2014, per la qual la senyora Rosa M. Sebastián Pérez cessa com a
coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual el senyor Emili Grifell Tatjé cessa com a director
del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual el senyor Francesc Assís Trillas Jané cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual el senyor Emilio Padilla Rosa cessa com a
secretari del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual la senyora Pilar López Belbeze cessa com a
secretària del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual la senyora M. Rosa Rovira Val cessa com a
coordinadora de la Unitat de Sabadell del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual el senyor José Luis González Núñez cessa com a
coordinador d’Economia de l’Empresa del Departament d’Empresa.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual la senyora Lorraine Baqué Millet cessa com a
directora del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2014, per la qual el senyor Ricard Ripoll Villanueva cessa com a
secretari del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual la senyora María Teresa Martín Ibáñez cessa com
a coordinadora de la Unitat de Fisiologia (Facultat de Veterinària) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual la senyora Montserrat Solanas Garcia cessa com
a coordinadora de la Unitat de Fisiologia Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual la senyora Amalia Molinero Egea cessa com a
coordinadora de la Unitat de Fisiologia Animal (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2014, per la qual el senyor Fernando García del Pino cessa com a
coordinador de la Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
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III.3. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
[tornar a l’índex]

III.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, per la qual nomena el senyor Joan Miquel Verd Pericàs
director del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).

III.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 4 de novembre de 2013, per la qual el senyor Fausto Miguélez Lobo cessa com a
director del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).

III.4. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

III.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 7 de gener de 2014, per la qual nomena la senyora Montserrat Balagueró Baró
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució del rector, de 31 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Lorenzo Rodríguez Martín
representant suplent de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Serveis TIC del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
Resolució del rector, de 31 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Joan Ramon Gómez Escofet
representant suplent de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques,
Documentació i Informació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
Resolució del rector, de 31 de gener de 2014, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ribes Guàrdia
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques, Documentació i
Informació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

III.4.2. Cessaments
Resolució del rector, de 7 de gener de 2014, per la qual el senyor Santiago Guerrero Boned cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució del rector, de 31 de gener de 2014, per la qual la senyora Pilar Dellunde i Clavé cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques, Documentació i
Informació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
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IV. Convocatòries
i resolucions de places

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

IV.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de gener de 2014, per la
qual convoca les places vacants a resultes del concurs general per a la provisió de places de l’escala
administrativa convocades per resolució de 13 de desembre de 2013, segons s’indica:
Opció
DR01

Destinació
Gestió Acadèmica i Suport Logístic (Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria)

Horari
14:30–22:00

IV.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de gener de 2014, per la qual
adapta el nomenament de la senyora Sara Rossell Álvarez a l’estructura de l’Oficina de Treball Campus.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de gener de 2014, per la qual
concedeix al senyor Javier Ferreiro Espinosa l’excedència voluntària per interès particular amb reserva de lloc
de treball, per un període mínim d’un any i màxim de tres anys.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de gener de 2014, per la qual
resol declarar deserta la convocatòria de concurs general per a la provisió de 6 places de l’escala
administrativa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de gener de 2014, per la
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mónica González Gavara per ocupar la plaça de gestora de
Suport a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de gener de 2014, per la
qual concedeix a la senyora Marta Rubio Blanco l’excedència voluntària per interès particular amb reserva de
lloc de treball, per un període mínim d’un any i màxim de tres anys.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de gener de 2014, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilants, al
senyor Juan Antonio Vega Rodríguez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de gener de 2014, per la
qual resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de
l’escala administrativa, segons s’indica:
Codi
GA03
GA04
GA01
GA03
GA04

Destinació
Gestió Acadèmica (Facultat de Ciències Polítiques
Sociologia)
Gestió Acadèmica (Facultat d’Economia i Empresa)
Gestió Acadèmica (Facultat de Psicologia)
Gestió Acadèmica (Facultat de Dret)
Gestió Acadèmica (Facultat d’Economia i Empresa)

i

de

Nom
Deserta
Deserta
Montserrat Soto Checa
Sara-Esther Calvo Pérez
Luisa Agudo Serrano

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de gener de 2014, per la
qual es resol declarar deserta la comissió de serveis per tal de cobrir provisionalment la plaça
d’administratiu/iva amb destinació al Departament de Química – Administració de Centre de Ciències i de
Biociències.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de gener de 2014, per la
qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Sandra Assens Montull, per ocupar la plaça de gestió a la
Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental del Departament de Filologia Catalana i del
Departament de Filologia Espanyola.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de gener de 2014, per la
qual resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de
l’escala administrativa, segons s’indica:
Codi
DP01
DP05
DP02
DP03
DP04
DP02
DP03
DP04

Destinació
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
(Administració de Centre de Lletres i Psicologia)
Departament de Física (Administració de Centre de Ciències i
Biociències)
Unitat Integrada de Suport Administratiu del Dpt. de Filologia
Catalana i de Dpt. de Filologia Espanyola (Administració de Centre de
Lletres i Psicologia) – Torn de trasllat
Departament de Pedagogia Aplicada (Administració de Centre de
Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació) – Torn de trasllat
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals (Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de
Traducció i Interpretació) – Torn de trasllat
Unitat Integrada de Suport Administratiu del Dpt. de Filologia
Catalana i de Dpt. 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 i Interpretació)
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals (Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de
Traducció i Interpretació)

Nom
Desert
Desert
Desert
Desert
Desert
Miguel Tomás Plau
María Pilar Guillén Salmerón
Àngela Salas Crusat

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de gener de 2014, per la
qual adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Isabel Aledo Bernal, com a gestora al Departament de
Psiquiatria i Medicina Legal.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de gener de 2014, per la
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sara-Esther Calvo Pérez, per ocupar la plaça a la gestió
acadèmica de la Facultat de Dret.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de gener de 2014, per la
qual resol parcialment la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de
4 places de l’escala administrativa, segons s’indica:
Opció
PI01
GA01

Destinació
Punt d’Informació de l’Àrea de Personal Acadèmic
Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Administració de Centre de
l’Escola d’Enginyeria

Nom
Deserta
Deserta

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de gener de 2014, per la
qual resol la convocatòria de concurs general per a la provisió de 5 places de l’escala auxiliar administrativa,
segons s’indica:
Opció
D01
D02
D03
D04
D05

.

Destinació
Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa
Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Administració de Centre de
l’Escola d’Enginyeria
Administració de Centre de l’Escola de Postgrau (Doctorat)
Àrea d’Afers Acadèmics (Afers descentralitzats)
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de gener de 2014, per la
qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del senyor Alberto Noguera Carmona.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de gener de 2014, per la
qual es resol el concurs intern per a la provisió d’una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació al SLiPI de
l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia, que s’adjudica a la senyora Magdalena Correas Piñero.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2014, per la
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Molina Santoro per ocupar la plaça a la Gestió
Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2014, per la
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolores Moreno Montoro, per ocupar la plaça d’auxiliar
administrativa a l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2014, per la
qual resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de
l’escala administrativa, segons s’indica:
Opció
AU01
UT01

Destinació
Atenció Integrada a l’Usuari (Servei d’Activitat Física)
Unitat de Protecció Radiològica (Administració de Centre de Medicina)

Nom
Susanna Gabardós Iturrralde
María José Castillo Villegas

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
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