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

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

Acord 40/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Modificació del pla d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2014 i
assignació de la dotació econòmica pendent
Exposició de motius:
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l’activitat universitària.
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 3/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, pel qual s’aprova el pla anual
d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2014.
Vist que en el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any
2014 aprovat pel Ple el 14 de febrer, s’acorda fer una dotació econòmica de 50.400 euros sota el concepte
“Accions competitives de retorn a la UAB”; que la seva assignació concreta es durà a terme a partir de les
propostes que els responsables corresponents presentin el dia 28 de febrer de 2014; i que un cop aquestes
hagin estat valorades per la Comissió Societat-Universitat del mes de març de 2014, la comissió acordarà una
proposta d’assignació concreta dels 50.400 euros entre els projectes, que competeixen per a l’assignació.
Vist l’acord 7/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2014, el qual consigna una dotació de 50.400
euros en concepte d”altres accions competitives de retorn a la UAB.
Vist l’acord 5/2014 pres pel Ple de 27 de març, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost del
Consell Social de la UAB de l’exercici 2014, que comporten una assignació final d’import 30.070 euros per a la
línia d’”accions competitives de retorn de la UAB”.
Vist que el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any
2014 i el pressupost del Consell Social de la UAB de l’any 2014, aprovats pel Ple el 14 de febrer, contemplen la
línia “Accions estratègiques”, amb una assignació pressupostària de 12.000 euros.
Vist el punt segon de l’acord 5/2014 pres per la Comissió Societat-Universitat reunida el 17 de març, en virtut
del qual s’aprova elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Aprovar l’assignació de la
dotació econòmica de la línia “Altres accions de retorn a la UAB” consignada en el pressupost del Consell Social
de la UAB corresponent a l’any 2014, d’acord amb el següent: a) Comunitat campus (pressupost assignat de
8.170 euros): i) Participació en la Jornada organitzada pel Consell d’Estudiants de la UAB i col·laboració en el
seu finançament. El pressupost assignat és de 5.170 euros; ii) Finançar, dins de l’acció “Comunitat coworkers
(Treballem junts)”, la realització en l’any 2014 de 6 tallers d’emprenedoria, en el marc del pla de dinamització
del coworking de la UAB. El pressupost assignat és de 3.000 euros; b) Comunitat Alumni (pressupost assignat
de 2.000 euros): Assignar 2.000 euros que l’Associació d’Amics de la UAB pot destinar per al finançament total
o parcial d’una o vàries les accions següents: Grup Claris, jornades La Universitat Opina i la Festa Anual de
l’Associació d’Amics de la UAB. En qualsevol cas, es farà constar en els diferents mitjans de difusió la
col·laboració del Consell Social en totes les actuacions del Programa Alumni i les del Grup Claris, les jornades La
Universitat Opina i la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB. L’assignació es realitza d’acord amb les
premisses següents: - Per a les trobades Grup Claris, es treballarà per comptar amb la participació d’Alumni de
la UAB; - Per a les jornades La Universitat Opina, es treballarà per comptar amb l’assistència i/o participació del
col·lectiu d’estudiants; - Per a la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB, es garantirà que l’assignació
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cobreix les despeses associades al Premi Universitat-Societat; c) UAB, universitat innovadora i emprenedora
(pressupost assignat de 19.900 euros: i) Finançar la participació de la UAB en el Bizbarcelona 2014. El
pressupost assignat és de 3.500 euros; ii) Participació d’un representant del Consell Social de la UAB (president
de la Societat-Universitat del Consell Social) en les dues reunions/Workshop que realitza el Comitè de Direcció
de l’European Consortium of Innovative Universities (ECIU) amb caràcter anual. El pressupost assignat és de
3.000 euros; iii) Assignar 13.400 euros per al finançament de l’acció “Observatori Work of Future; 2) Modificar
el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2014, que
queda redactat d’acord amb el que consta en el document CSU 02/03-2014; 3) Comunicar al representant dels
estudiants en el Consell Social i a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’apartat a.i) del punt primer d’aquest
acord; 4) Comunicar a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència els apartats a.ii) i c.i) del punt primer
d’aquest acord; 5) Comunicar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori i al president de l’Associació
d’Amics de la UAB l’apartat b) del punt primer d’aquest acord; 6) Comunicar al vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació l’apartat c.ii) del punt primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar l’assignació de la dotació econòmica de les línies “Altres accions de retorn a la UAB” consignades en
el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2014, d’acord amb el següent:
a) Comunitat campus (pressupost assignat de 18.170 euros).
i) Col·laboració, juntament amb la Fundació Autònoma Solidària (FAS), en el finançament de la
convocatòria de l’any 2014 de les Beques Impuls del Programa PIUNE de la FAS, per a estudiants amb
discapacitat de la UAB. El pressupost assignat és de 10.000 euros.
ii) Participació en la Jornada organitzada pel Consell d’Estudiants de la UAB i col·laboració en el seu
finançament. El pressupost assignat és de 5.170 euros.
iii) Finançar, dins de l’acció “Comunitat coworkers (Treballem junts)”, la realització en l’any 2014 de 6
tallers d’emprenedoria, en el marc del pla de dinamització del coworking de la UAB. El pressupost
assignat és de 3.000 euros.
b) Comunitat Alumni (pressupost assignat de 2.000 euros).
Assignar 2.000 euros que l’Associació d’Amics de la UAB pot destinar per al finançament total o parcial
d’una o vàries les accions següents: Grup Claris, jornades La Universitat Opina i la Festa Anual de
l’Associació d’Amics de la UAB. En qualsevol cas, es farà constar en els diferents mitjans de difusió la
col·laboració del Consell Social en totes les actuacions del Programa Alumni i les del Grup Claris, les
jornades La Universitat Opina i la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB. L’assignació es realitza
d’acord amb les premisses següents:
- Per a les trobades Grup Claris, es treballarà per comptar amb la participació d’Alumni de la UAB.
- Per a les jornades La Universitat Opina, es treballarà per comptar amb l’assistència i/o participació del
col·lectiu d’estudiants.
- Per a la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB, es garantirà que l’assignació cobreix les despeses
associades al Premi Universitat-Societat.
c) UAB, universitat innovadora i emprenedora (pressupost assignat de 3.000 euros)
i) Participació d’un representant del Consell Social de la UAB (president de la Societat-Universitat del
Consell Social) en les dues reunions/Workshop que realitza el Comitè de Direcció de l’European
Conseortium of Innovative Universities (ECIU) amb caràcter anual. El pressupost assignat és de 3.000
euros.
d) Altres accions de retorn a la UAB pendents d’assignar
L’import restant de la dotació econòmica de la línia “Altres accions de retorn a la UAB” (6.900 euros)
s’assigna a la línia “Accions estratègiques”, que es concretarà una vegada finalitzat el debat sobre les
accions de l’àmbit societat-universitat del Consell Social de l’any 2014.
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2) Modificar el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any
2014, que queda redactat d’acord amb el que consta en el document PLE 58/06-2014.
3) Comunicar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació els apartats a.i) i a.ii) del punt primer d’aquest acord.
4) Comunicar al representant dels estudiants en el Consell Social i a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació
l’apartat a.ii) del punt primer d’aquest acord.
5) Comunicar a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència l’apartat a.iii) del punt primer d’aquest acord.
6) Comunicar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori i al president de l’Associació d’Amics de la UAB
l’apartat b) del punt primer d’aquest acord.
7) Comunicar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’apartat c.i) del punt primer d’aquest acord.

Acord 41/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Candidat a rebre el Premi Universitat Societat de l’any 2014 que concedeix el Consell Social en el marc de la
Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB
Exposició de motius:
Vist que en la reunió del Plenari del Consell Social de 26 de juny de 2014 s’ha acordat l’assignació de la dotació
econòmica per a les accions competitives de retorn a la UAB, i de modificació del pla d’actuacions del Programa
Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2014.
Vist que el Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2014 aprovat en acord plenari
40/2014 inclou la col·laboració del Consell Social amb el projecte Premi Universitat-Societat de l’Associació
d’Amics de la UAB, que s'atorga en el marc de la Festa anual de l'Associació.
Vist que l’aprovació del candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat es realitzarà en base a les
propostes de candidats que puguin presentar-se en la reunió del Ple i a la proposta de candidats que ha tramès
l’Associació d’Amics de la UAB.
Vista la relació de candidats que proposa l’Associació d’Amics de la UAB de cara al Premi de l’any 2014 segons
l’acord pres per la seva Junta Executiva, que es fa constar en la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
a) Aprovar com candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2014 que concedeix el
Consell Social en el marc de la Festa anual de ‘Associació d’Amics de la UAB, al senyor Pere Mir.
b) Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que
corresponguin.

Acord 41bis/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Estatus dels projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la
Generalitat de Catalunya
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.c de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 212 dels Estatuts de la UAB.
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Vist l’article 28.2 apartat b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple Consell Social reunit el 14 de febrer, pel qual s’acorda: 1)Aprovar el
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el
document PLE 05/02-2014; 2)Acordar, com a principi de precaució, que la partida addicional dels ingressos de
la Generalitat de Catalunya per a projectes específics que consta en l’escrit del Secretari d’Universitats i
Recerca de 18 de desembre de 2013 (subarticle 45008 del pressupost 2014 de la UAB), resta condicionada a
l’aprovació corresponent, per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca, dels projectes i el seu contingut;
3)Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social del mes d’abril de 2014 sobre l’estat del procés
d’aprovació referit en el punt segon del present acord; 4)Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i
Organització i al gerent per tal que portin a terme les mesures necessàries al respecte.
Vist que en la Comissió Econòmica del proppassat 29 d’abril i en el Ple de 27 de maig de 2014 es va informar
sobre l’estat del procés per acordar els projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida
addicional de la Generalitat de Catalunya.
Vist que l’acord 36bis/2014 pres per la Comissió Econòmica de 20 de juny, en virtut del qual s’acorda: 1) La
Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’estat de situació dels projectes específics que tenen com a
contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de Catalunya. 2) Informar al Ple del Consell
Social sobre l’estat de situació dels projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida
addicional de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, i a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de l’estat de situació dels projectes específics que tenen com a
contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de Catalunya.

Acord 42/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2014
Exposició de motius:
Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2014, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2014.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que l’acord 37/2014 pres per la Comissió Econòmica de 20 de juny, en virtut del qual s’acorda: 1) La
Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2014, d’acord
amb el que consta en el document CE 49/06-2014. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el
seguiment del pressupost 2014 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document PLE 59/05-2014.
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Acord 43/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Aprovació del balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB
corresponents a l’exercici 2013
Exposició de motius:
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb el balanç, la memòria econòmica,
el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre
de 2013.
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’acord 32/2014 pres pel Consell de Govern reunit el 12 de juny, en relació als Comptes Anuals de la UAB
de l’exercici 2014.
Vist que l’acord 40/2014 pres per la Comissió Econòmica de 20 de juny, en virtut del qual s’acorda informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, la memòria
econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona
corresponents a l’exercici de 2013, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de
gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 52/06-2014. 2)Encarregar a la vicerectora
d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 3) Comunicar aquest acord a la vicegerent
de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici de 2013, i donar-se per assabentats de l’informe
d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 60/06-2014.
2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectius.

Acord 44/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a
l’exercici 2013
Exposició de motius:
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del
Consell Social.
Vist que l’acord 41/2014 pres per la Comissió Econòmica de 20 de juny, en virtut del qual s’acorda informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE
53/06-2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici
de 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 61/06-2014.

Acord 45/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Cessió d’espais a la Fundació Hospital Clínic Veterinari
Exposició de motius:
Atesa

la

petició

interessada

per

la

directora

general

de

la

Fundació

Hospital

Clínic

Veterinari.

Atesa la proposta del Vicerectorat d’Economia i Organització en relació amb la cessió d’ús d’espais a la Fundació
Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut de l’acord 25/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, en data 30 de juliol de
2008, la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat
que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus
de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de
l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès número 2.
Vist que en data 31 d’octubre de 2012 el Ple del Consell Social va prendre l’acord 58/2012, en virtut del qual en
data 27 de juny de 2013 la Universitat Autònoma de Barcelona va autoritzar a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari l’ús gratuït dels espais (81,38 m2) on està ubicada la instal·lació radioactiva de 3ª categoria IRB/451 – IRA-2515 a l’edifici ‘V’ de la Facultat de Veterinària, pel termini de 4 anys prorrogables per períodes
iguals i successius de 4 anys fins el màxim permès per la legislació patrimonial i amb l’obligació de destinar-ho
a les mateixes finalitats de la instal·lació radioactiva (document PLE 62/06-2014).
Vist que en data 28 de novembre de 2013 el Ple del Consell Social va prendre l’acord 71/2013, en virtut dels
qual en data 17 de gener de 2014 la Universitat Autònoma de Barcelona va autoritzar a la Fundació Hospital
Clínic Veterinari l’ús gratuït dels espais on està ubicada la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 a
l’edifici ‘V’ de la Facultat de Veterinària, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes
finalitats de la instal·lació de radiodiagnòstic (document PLE 63/06-2014).
Atès que és interès tant de la Universitat Autònoma de Barcelona, com de la Fundació Hospital Clínic Veterinari
ordenar, regularitzar i legalitzar la situació de facto en la que actualment es troba la Fundació Hospital Clínic
Veterinari en relació a l’ús dels espais on desenvolupa la seva activitat en el sentit següent:
Cedir a la Fundació Hospital Clínic Veterinari l’ús de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de l’edifici
‘V’ ubicat a la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb
el document PLE 64/06-2014.
Vistos els articles 93 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
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Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 40/2014 pres pel Consell de Govern de 12 de juny en relació a la cessió d’espais a la Fundació
Hospital Clínic Veterinari.
Vist que l’acord 46/2014 pres per la Comissió Econòmica de 20 de juny, en virtut del qual s’acorda informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a
la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF núm. G-65012775, segons el que disposa la
legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
- Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de l’edifici ‘V’ ubicat a la
finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb el que consta
en el document CE 60/06-2014:
M2
construïts

Espai
Boxes per cavalls a l’edifici annex i aïllat
respecte l’edifici V

262

Mòdul del final de l’edifici V destinat, entre
554
d’altres, a quiròfan de grans animals i TAC
Vestíbul, Planta 3ª

120

Resta darrer mòdul Planta 3ª

267

Total

1.203

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels
espais l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia
del Servei que ofereix.
2) Modificar els acords 58/2012, de 31 d’octubre, i 71/2013, de 28 de novembre, presos pel Ple del Consell
Social, i els actes jurídics que d’aquests se’n derivin en el sentit d’adequar-los al règim jurídic del present acord.
3)Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord. 4) Encarregar al Vicerectorat d’Economia i Organització que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord. 5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF núm. G65012775, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions
següents:
- Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de l’edifici ‘V’ ubicat a
la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb el que
consta en el document PLE 64/06-2014:
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M2
construïts

Espai
Boxes per cavalls a l’edifici annex i aïllat
respecte l’edifici V

262

Mòdul del final de l’edifici V destinat, entre
554
d’altres, a quiròfan de grans animals i TAC
Vestíbul, Planta 3ª

120

Resta darrer mòdul Planta 3ª

267

Total

1.203

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels
espais l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia
del Servei que ofereix.
2) Modificar els acords 58/2012, de 31 d’octubre, i 71/2013, de 28 de novembre, presos pel Ple del Consell
Social, i els actes jurídics que d’aquests se’n derivin en el sentit d’adequar-los al règim jurídic del present acord.
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
4) Encarregar al Vicerectorat d’Economia i Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, als efectes de les gestions que siguin oportunes.

Acord 46/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Cessió d’espais a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Exposició de motius:
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació per a la pròrroga del conveni
de cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Vist que per acord 10/2008, de 28 de febrer del Ple del Consell Social, la UAB i la Fundació Privada Institut
Català de Nanotecnologia (ICN) van formalitzar en data 29 de febrer de 2008 un conveni, modificat per
addenda de 22 d’octubre de 2008, en virtut dels quals la UAB va cedir l’ús a l’ICN d’una porció de terreny de
300 m2 de la finca de titularitat de la UAB inscrita en el Registre de la Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès
amb núm. de finca 45.279, situada entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C) perquè la
cessionària d’ús pogués instal·lar un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta, amb una
superfície total de 572 m2 per destinar-les a laboratoris –planta baixa- i oficines –planta primera- i pel termini
de 5 anys des de la data de la seva formalització identificats com a ‘CM3’. (documents PLE 65/06-2014 i PLE
66/06-2014).
Vist l’acord 45/2011, de 9 de novembre del Ple del Consell Social, pel qual s’insta a la universitat per tal que,
en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan ubicades al campus, es repercuteixi les
despeses induïdes generades per les entitats esmentades -fluids i manteniment i despeses de campus-, així
com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
Atès que pel conveni de col·laboració signat en data 30 de desembre de 2011 pel Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Generalitat de Catalunya i la UAB es va acordar, entre d’altres, la
incorporació del CSIC en el patronat de la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i el canvi de
nom d’aquesta pel de Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
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Atès que persisteix la voluntat de la Universitat en seguir cedint l’ús dels espais esmentats a la Fundació
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), en concepte d’aportació en espècie que fa la UAB com a
aportació del patró de la Fundació, en les següents condicions:
- Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul
C) ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 2,
segons fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny.
- Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els
haurà de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta
Fundació en qualitat de patró de l’esmentada Fundació.
- Despeses de ciutat: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per
valor de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament utilitzada.
- Despeses de fluids (aigua i electricitat): Les assumeixi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).
- Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.
- Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total de
572 m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).
Vistos els articles 92 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 28 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.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 41/2014 pres pel Consell de Govern de 12 de juny de 2014 en relació a la cessió d’espais a la
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.
Vist que l’acord 47/2014 pres per la Comissió Econòmica de 20 de juny, en virtut del qual s’acorda informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: Informar favorablement el Ple del
Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Institut Català de
Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) d’una porció de terreny que es passa a identificar en els següents termes:
- Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul
C) ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 2,
segons fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny, d’acord amb el que consta en el document CE
63/06-2014.
- Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els
haurà de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta
Fundació en qualitat de patró de l’esmentada Fundació.
- Despeses de ciutat: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per
valor de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament utilitzada.
- Despeses de fluids (aigua i electricitat): Les assumeixi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).
- Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.
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- Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total de
572 m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).
2)Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord. 3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el
seguiment d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) d’una porció de
terreny que es passa a identificar en els següents termes:
- Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul
C) ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 2,
segons fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny, d’acord amb el que consta en el document PLE
67/06-2014.
- Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els
haurà de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta
Fundació en qualitat de patró de l’esmentada Fundació.
- Despeses de ciutat: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per
valor de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament utilitzada.
- Despeses de fluids (aigua i electricitat): Les assumeixi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).
- Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.
- Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total de
572 m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 47/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Despeses pluriennals del servei de telecomunicacions de la UAB
Exposició de motius:
Vista la proposta de la vicegerència d’Economia i d’Organització en relació amb les despeses pluriennals de
telecomunicacions que es contracten de forma consorciada des del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC).
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB.
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Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist que aquest punt està pendent de ser tractat en el consell de govern de la UAB.
Vist que l’acord 45/2014 pres per la Comissió Econòmica de 20 de juny, en virtut del qual s’acorda informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar les despeses pluriennals
del servei de telecomunicacions de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 57/06-2014. 2)
Aquest acord no tindrà efectes en cas que el Consell de Govern no aprovi la proposta de despesa, de
conformitat amb el que disposa l'article 89.d) de la Llei d'universitats de Catalunya. 3) Comunicar aquest acord
al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar les despeses pluriennals del servei de telecomunicacions de la UAB, d’acord amb el que consta en el
document PLE 68/06-2014.
2) Aquest acord no tindrà efectes en cas que el Consell de Govern no aprovi la proposta de despesa, de
conformitat amb el que disposa l'article 89.d) de la Llei d'universitats de Catalunya.
3) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 48/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis
Exposició de motius:
Ateses les peticions de creació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau propi que han estat
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents PLE
69/06-2014, PLE 70/06-2014, PLE 71/06-2014, PLE 72/06-2014, PLE 73/06-2014.)
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 33/2014, pres en la reunió del Consell de Govern de 12 de juny de 2014, referent a la creació de
títols de màster propis i diplomes de postgrau propis.
Vist l’acord 15/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 30 d’abril, en virtut del qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació de
nous títols de màster propi següents: a)Màster en Dret Tributari i Duaner, d’acord amb el que consta en el
document CA 19/06-2014. b)Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial, d’acord amb el que consta en
el document CA 20/06-2014. c) Màster en Infermeria Quirúrgica, d’acord amb el que consta en el document CA
21/06-2014. 2) Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents: a) Diploma de Postgrau en
Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius, d’acord amb el que consta en el document CA
22/06-2014. b) Diploma de Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies, d’acord amb el que consta en el
document CA 23/06-2014. 3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el
seguiment d’aquest 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’ACORDA:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a) Màster en Dret Tributari i Duaner, d’acord amb el que consta en el document PLE 69/06-2014.
b) Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial, d’acord amb el que consta en el document PLE
70/06-2014.
c) Màster en Infermeria Quirúrgica, d’acord amb el que consta en el document PLE 71/06-2014.
2) Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
a) Diploma de Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius, d’acord amb el
que consta en el document PLE 72/06-2014
b) Diploma de Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies, d’acord amb el que consta en el document PLE
73/06-2014.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest 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 49/2014, de 26 de juny, del Consell Social
Modificació del concert hospitalari entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut i la Universitat Pompeu Fabra
Exposició de motius:
Vist els acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 i 19 de juliol de 2013, respectivament, en
virtut dels quals s’aprova el concert entre les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra, per una
banda, i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, de l’altra, per la realització conjunta dels estudis de
medicina, de conformitat amb el que s’estableix al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual
s’estableixen les bases generals per l’establiment de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.
Atès el conveni signat en data 30 d’abril de 2013 entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona
(PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en compliment dels acords abans esmentats.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 4, base sisena, de l’abans esmentat Reial decret, els concerts han
de determinar els serveis de la Institució Sanitària que es concerten i els departaments universitaris amb els
quals es relacionen.
Atès que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona disposa d’un Servei de Salut Laboral amb professionals
amb experiència en el camp de la docència i la recerca en l’àmbit de la Medicina del Treball.
Atès que la proposta esmentada s’ajusta al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, abans esmentat i a la resta
de normativa vigent.
Vist l’article 29 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Vist l’acord 43/2014, pres en la reunió del Consell de Govern de 12 de juny de 2014, referent a la modificació
del concert hospitalari entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut i la Universitat Pompeu Fabra.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juny de 2014, es pren l’acord
16/2014, que estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord
següent: 1)Aprovar la incorporació del Servei de Salut Laboral del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona al
concert de 30 d’abril de 2013 signat entre aquesta institució sanitària, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra, per la realització conjunta dels estudis de Grau de Medicina, en els termes que
consten al document CA 24/06-2014. 2)Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica
l’execució i el seguiment d’aquest acord.
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar la incorporació del Servei de Salut Laboral del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona al concert de
30 d’abril de 2013 signat entre aquesta institució sanitària, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra, per la realització conjunta dels estudis de Grau de Medicina, en els termes que
consten al document PLE 74/06-2014.
2) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Antecedents

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

Acord 15/2014, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis
Exposició de motius:
Ateses les peticions de creació de màsters propis i de diplomes de postgrau propis que han estat presentades a
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 12 de juny de 2014 es pren l’acord 33/2014, que
estableix el següent: PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:- Màster en Dret
Tributari i Duaner;- Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial;- Màster en Infermeria Quirúrgica
SEGON.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:- Diploma de Postgrau en Direcció
Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius; -Diploma de Postgrau en Arts Aplicades
Contemporànies. TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi al Consell Social per tal que
exerceixi les seves competències. QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
l'execució i el seguiment de l’acord primer. CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a) Màster en Dret Tributari i Duaner, d’acord amb el que consta en el document CA 19/06-2014.
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b) Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial, d’acord amb el que consta en el document CA
20/06-2014.
c) Màster en Infermeria Quirúrgica, d’acord amb el que consta en el document CA 21/06-2014.
2) Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
a) Diploma de Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius, d’acord amb
el que consta en el document CA 22/06-2014.
b) Diploma de Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies, d’acord amb el que consta en el document
CA 23/06-2014.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest 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 16/2014, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Modificació de Concert hospitalari entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut i la Universitat Pompeu Fabra
Exposició de motius:
Vistos els acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 i 19 de juliol de 2013, respectivament,
en virtut dels quals s’aprova el concert entre les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra, per una
banda, i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, de l’altra, per la realització conjunta dels estudis de
medicina, de conformitat amb el que s’estableix al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual
s’estableixen les bases generals per l’establiment de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.
Atès el conveni signat en data 30 d’abril de 2013 entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona
(PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en compliment dels acords abans esmentats.
Atès el que disposa l’article 4, base sisena, de l’abans esmentat Reial decret, els concerts han de determinar els
serveis de la Institució Sanitària que es concerten i els departaments universitaris amb els quals es relacionen.
Atès que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona disposa d’un Servei de Salut Laboral amb professionals
amb experiència en el camp de la docència i la recerca en l’àmbit de la Medicina del Treball.
Atès que la proposta esmentada s’ajusta al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, abans esmentat i a la resta
de normativa vigent.
Vist l’article 29 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Vist que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 12 de juny de 2014 es pren l’acord 43/2014, que
estableix el següent: PRIMER.- Aprovar la incorporació del Servei de Salut Laboral del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona al concert de 30 d’abril de 2013 signat entre aquesta institució sanitària, la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, per la realització conjunta dels estudis de Grau de
Medicina, en els termes que consten al document que s’adjunta. SEGON.- Elevar el present acord al Consell
Social per a la seva aprovació. TERCER.- Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica
l’execució i el seguiment de l’acord primer.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la incorporació del Servei de Salut Laboral del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona al concert de
30 d’abril de 2013 signat entre aquesta institució sanitària, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
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Universitat Pompeu Fabra, per la realització conjunta dels estudis de Grau de Medicina, en els termes que
consten al document CA 24/06-2014.
2) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 17/2014, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informes anuals corresponents al curs 2013/2014 sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència
als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011
Exposició de motius:
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel
Ple del Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat
elaborarà informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social.
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual
s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència
als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011.
Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document CA 25/062014) sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB
el 20 de juny de 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada dels informes anuals sobre l’aplicació, al curs 2013/2014, de
la normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de
juny de 2011, d’acord amb el que consta en el document CA 25/06-2014. Antecedents

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

Acord 36bis/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Estatus dels projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la
Generalitat de Catalunya
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.c de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2 apartat b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple Consell Social reunit el 14 de febrer, pel qual s’acorda: 1)Aprovar el
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el
document PLE 05/02-2014; 2)Acordar, com a principi de precaució, que la partida addicional dels ingressos de
la Generalitat de Catalunya per a projectes específics que consta en l’escrit del Secretari d’Universitats i
Recerca de 18 de desembre de 2013 (subarticle 45008 del pressupost 2014 de la UAB), resta condicionada a
l’aprovació corresponent, per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca, dels projectes i el seu contingut;
3)Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social del mes d’abril de 2014 sobre l’estat del procés
d’aprovació referit en el punt segon del present acord; 4)Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i
Organització i al gerent per tal que portin a terme les mesures necessàries al respecte.
Vist que en la Comissió Econòmica del proppassat 29 d’abril es va informar sobre l’estat del procés per acordar
els projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de
Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a la Comissió Econòmica de 20 de juny s’informa sobre
l’estatus dels projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la
Generalitat de Catalunya, i
S’ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’estat de situació dels projectes específics que tenen
com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de Catalunya.
2) Informar al Ple del Consell Social sobre l’estat de situació dels projectes específics que tenen com a
contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de Catalunya.

Acord 37/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2014
Exposició de motius:
Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2014, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2014.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2014,
d’acord amb el que consta en el document CE 49/06-2014.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2014 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
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Acord 38/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Càrrecs acadèmics de gestió d’instituts propis de la UAB per a l’any 2014
Exposició de motius:
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat
universitari que regula el complement per a l’exercici de càrrecs acadèmics.
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.
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la normativa en matèria de Model de
càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la UAB, i que l’article 10.1 de l’esmentada normativa estableix que
els càrrecs acadèmics de direcció i de gestió, tant de l’estructura fixa com de l’estructura variable, es financen
amb la partida pressupostària destinada a càrrecs acadèmics del pressupost anual de la UAB.
Vist el Pressupost de la UAB per l’exercici 2014 aprovat per Acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social de 14
de febrer de 2014 pel que fa a la partida pressupostària destinada a càrrecs acadèmics de direcció i de gestió
de la UAB.
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern reunida el 14 de maig de 2014 s’ha
presentat la distribució econòmica del Model de càrrecs en el pressupost 2014 i s’ha acordat el següent: 1)
Aprovar l’assignació econòmica per càrrecs acadèmics d’instituts propis per a l'any 2014, que s'annexa; 2)
Elevar aquesta proposta al Consell Social per a que exerceixi les seves funcions; 3)Encarregar la vicerectora
d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4)Comunicar els anteriors acords al
Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del Gerent,
S’ACORDA:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la distribució econòmica del Model de càrrecs acadèmics de
gestió de la UAB corresponents a Instituts propis per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document
CE 50/06-2014.

Acord 39/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Anualitat 2014 del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB
Exposició de motius:
Atesa la carta rebuda per la Direcció General d’Universitats en relació a l’assignació prevista per a inversions
durant l’any 2014 per a la UAB.
Vist l’article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern reunida en data 5 de juny
de 2014, es va informar sobre el PIU 2014.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’ACORDA:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’anualitat 2014 del Pla d’Inversions
Universitàries de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 51/06-2014.

Acord 40/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Aprovació del balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB
corresponents a l’exercici 2013
Exposició de motius:
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la memòria econòmica, el compte
de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2013.
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 12 de juny de 2014 s’han tractat els comptes anuals de la UAB, i
que a aquests efectes, s’acorda: 1) Donar la conformitat a la memòria econòmica, el compte de resultats i la
liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2013, que s’annexa;
2) Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau, per tal que aquest exerceixi les
seves competències d’aprovació de la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost
de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2013;3) Comunicar els anteriors acords al
Gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici de 2013, i donar-se per assabentats de l’informe
d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 52/06-2014.
2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectius.

Acord 41/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a
l’exercici 2013
Exposició de motius:
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
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Vist l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del
Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2013, d’acord amb el que consta en el
document CE 53/06-2014.

Acord 42/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Entitats participades per la UAB
Atès que des de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 16 de desembre de 2013 es va sol·licitar
informació sobre la relació d’entitats participades per la UAB, els representats de la Universitat en els seus
òrgans de govern i la situació econòmica de les entitats.
Vist l’article 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.4. apartats a i d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la informació presentada per la Gerència de la Universitat sobre les entitats participades per la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la informació sobre les entitats
participades per la UAB a data de 16 de juny de 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 54/062014.

Acord 43/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2014-2015
Exposició de motius:
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atès l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la proposta presentada pel que fa a les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2014-2015.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2014-2015, d’acord amb el que consta en el
document CE 55/06-2014.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica.
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Acord 44/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de maig de 2014
Exposició de motius:
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 31 de maig de 2014.
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de maig de 2014, d’acord amb el que
consta en el document CE 56/06-2014.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 45/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals del servei de telecomunicacions de la UAB
Exposició de motius:
Vista la proposta de la vicegerència d’Economia i d’Organització en relació amb les despeses pluriennals de
telecomunicacions que es contracten de forma consorciada des del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC).
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del Consell de Govern, la programació i la despesa pluriennal de
la universitat.
Vist que aquest punt està pendent de ser tractat en el Consell de Govern de la UAB.
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar les despeses pluriennals del servei de telecomunicacions de la UAB, d’acord amb el que consta en el
document CE 57/06-2014.
2) Aquest acord no tindrà efectes en cas que el Consell de Govern no aprovi la proposta de despesa, de
conformitat amb el que disposa l'article 89.d) de la Llei d'universitats de Catalunya.
3) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 46/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’espais a la Fundació Hospital Clínic Veterinari
Exposició de motius:
Atesa la petició interessada per la directora general de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atesa la proposta del Vicerectorat d’Economia i Organització en relació amb la cessió d’ús d’espais a la Fundació
Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut de l’acord 25/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, en data 30 de juliol de
2008, la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat
que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus
de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de
l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès número 2.
Vist que en data 31 d’octubre de 2012 el Ple del Consell Social va prendre l’acord 58/2012, en virtut del qual en
data 27 de juny de 2013 la Universitat Autònoma de Barcelona va autoritzar a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari l’ús gratuït dels espais (81,38 m2) on està ubicada la instal·lació radioactiva de 3ª categoria IRB/451 – IRA-2515 a l’edifici ‘V’ de la Facultat de Veterinària, pel termini de 4 anys prorrogables per períodes
iguals i successius de 4 anys fins el màxim permès per la legislació patrimonial i amb l’obligació de destinar-ho
a les mateixes finalitats de la instal·lació radioactiva (Document CE 58/06-2014).
Vist que en data 28 de novembre de 2013 el Ple del Consell Social va prendre l’acord 71/2013, en virtut dels
qual en data 17 de gener de 2014 la Universitat Autònoma de Barcelona va autoritzar a la Fundació Hospital
Clínic Veterinari l’ús gratuït dels espais on està ubicada la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 a
l’edifici ‘V’ de la Facultat de Veterinària, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes
finalitats de la instal·lació de radiodiagnòstic (Document CE 59/06-2014).
Atès que és interès tant de la Universitat Autònoma de Barcelona, com de la Fundació Hospital Clínic Veterinari
ordenar, regularitzar i legalitzar la situació de facto en la que actualment es troba la Fundació Hospital Clínic
Veterinari en relació a l’ús dels espais on desenvolupa la seva activitat en el sentit següent:
Cedir a la Fundació Hospital Clínic Veterinari l’ús de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de l’edifici
‘V’ ubicat a la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb
el document CE 60/06-2014.
Vistos els articles 93 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 12 de juny s’ha tractat la cessió d’espais a la Fundació Hospital
Clínic Veterinari i que, a aquests efectes, s’acorda: 1)Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital
Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF núm. G-65012775, segons el que disposa la legislació vigent en
matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
- Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de l’edifici ‘V’ ubicat a la
finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb el plànol
annex:
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M2
construïts

Espai
Boxes per cavalls a l’edifici annex i aïllat respecte
l’edifici V

262

Mòdul del final de l’edifici V destinat, entre d’altres, a
554
quiròfan de grans animals i TAC
Vestíbul, Planta 3ª

120

Resta darrer mòdul Planta 3ª

267

Total

1.203

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels
espais l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia
del Servei que ofereix.
- Modificar els acords del Consell de Govern núm. 83/2012, de 17 de juliol i del Consell Social núm. 58/2012,
de 31 d’octubre, i els actes jurídics que d’aquests se’n derivin en el sentit d’adequar-los al règim jurídic del
present acord.
- Modificar els acords del Consell de Govern núm. 90/2013, de 9 d’octubre i del Consell Social núm. 71/2013,
de 28 de novembre, i els actes jurídics que d’aquests se’n derivin en el sentit d’adequar-los al règim jurídic del
present acord.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords; 3) Encarregar al Vicerectorat d’Economia i Organització que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves
competències; 5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF núm. G65012775, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions
següents:
- Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de l’edifici ‘V’ ubicat a la
finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb el que consta
en el document CE 60/06-2014:
M2
construïts

Espai
Boxes per cavalls a l’edifici annex i aïllat respecte
l’edifici V

262

Mòdul del final de l’edifici V destinat, entre d’altres, a 554
quiròfan de grans animals i TAC
Vestíbul, Planta 3ª

120

Resta darrer mòdul Planta 3ª

267

Total

1.203
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- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels
espais l’ús del qual es cedeix.
- Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia
del Servei que ofereix.
2) Modificar els acords 58/2012, de 31 d’octubre, i 71/2013, de 28 de novembre, presos pel Ple del Consell
Social, i els actes jurídics que d’aquests se’n derivin en el sentit d’adequar-los al règim jurídic del present acord.
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
4) Encarregar al Vicerectorat d’Economia i Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, als efectes de les gestions que siguin oportunes.

Acord 47/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’espais a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Exposició de motius:
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació per a la pròrroga del conveni
de cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Vist que per acord 10/2008, de 28 de febrer del Ple del Consell Social, la UAB i la Fundació Privada Institut
Català de Nanotecnologia (ICN) van formalitzar en data 29 de febrer de 2008 un conveni, modificat per
addenda de 22 d’octubre de 2008, en virtut dels quals la UAB va cedir l’ús a l’ICN d’una porció de terreny de
300 m2 de la finca de titularitat de la UAB inscrita en el Registre de la Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès
amb núm. de finca 45.279, situada entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C) perquè la
cessionària d’ús pogués instal·lar un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta, amb una
superfície total de 572 m2 per destinar-les a laboratoris –planta baixa- i oficines –planta primera- i pel termini
de 5 anys des de la data de la seva formalització identificats com a ‘CM3’. (Documents CE 61/06-2014 i CE
62/06-2014).
Vist l’acord 45/2011, de 9 de novembre del Ple del Consell Social, pel qual s’insta a la universitat per tal que,
en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan ubicades al campus, es repercuteixi les
despeses induïdes generades per les entitats esmentades -fluids i manteniment i despeses de campus-, així
com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
Atès que pel conveni de col·laboració signat en data 30 de desembre de 2011 pel Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Generalitat de Catalunya i la UAB es va acordar, entre d’altres, la
incorporació del CSIC en el patronat de la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i el canvi de
nom d’aquesta pel de Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Atès que persisteix la voluntat de la Universitat en seguir cedint l’ús dels espais esmentats a la Fundació
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), en concepte d’aportació en espècie que fa la UAB com a
aportació del patró de la Fundació, en les següents condicions:
- Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C)
ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 2, segons
fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny.
- Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els haurà
de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta Fundació en
qualitat de patró de l’esmentada Fundació.
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- Despeses de ciutat: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per valor
de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament utilitzada.
- Despeses de fluids (aigua i electricitat): Les assumeixi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).
- Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.
- Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total de 572
m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).
Vistos els articles 92 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 28 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.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 12 de juny de 2014 s’ha tractat la cessió d’espais a la Fundació
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i que, a aquests efectes, s’acorda:1) Autoritzar la cessió d’ús a
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) d’una porció de terreny que es passa a
identificar en els següents termes:
- Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C)
ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 2, segons
fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny.
- Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els haurà
de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta Fundació en
qualitat de patró de l’esmentada Fundació.
- Despeses de ciutat: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per valor
de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament utilitzada.
- Despeses de fluids (aigua i electricitat): Les assumeixi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).
- Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.
- Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total de 572
m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord; 3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4)
Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5)
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:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) d’una porció de
terreny que es passa a identificar en els següents termes:
- Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C)
ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 2, segons
fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny, d’acord amb el que consta en el document CE 63/06-2014.
- Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els haurà
de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta Fundació en
qualitat de patró de l’esmentada Fundació.
- Despeses de ciutat: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per valor
de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament utilitzada.
- Despeses de fluids (aigua i electricitat): Les assumeixi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).
- Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.
- Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total de 572
m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 48/2014, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de la UAB corresponent a l’any 2013
Exposició de motius:
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla
anual d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest
sentit.
Vist l’acord 21/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 24 de març, el qual estableix:
Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2013: Auditoria ISO 9001 del Servei
de Biblioteques; Auditoria dels contractes laborals temporals; Auditoria dels actius fixes de la Facultat de
Medicina; Auditoria dels comptes corrents de despeses menors de les administracions de centre; Anàlisi del
compte de resultats de l’Escola de Postgrau; 2)Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea
d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Vist l’informe que presenta la gerència en relació a les conclusions sobre les auditories internes realitzades en
l’any 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Donar-se per assabentats de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de la UAB
corresponent a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 64/06-2014.
Antecedents
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I.3. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 32/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de
Govern, l’aprovació del pressupost així com els compte anuals.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament del Consell Social pel que fa a les competències
per aprovar la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de 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 correspon aprovar al Consell de Govern.
Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 5 de juny de 2014 va informar
favorablement de la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2013 i es va acordar elevar-lo al Consell de
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
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.- Donar la conformitat a la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost
de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2013, que s’annexa. [Document]
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau, per tal que aquest
exerceixi les seves competències d’aprovació de la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació
del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2013,
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
Acord 33/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació de màsters propis i de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
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Atès que la proposta de creació de nous títols de màster propi i de diplomes de postgrau propis va ser
informada favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 de maig de 2014.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
-

Màster en Dret Tributari i Duaner.
Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial.
Màster en Infermeria Quirúrgica.

SEGON.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
-

Diploma de Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius.
Diploma de Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies.

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les
seves competències.
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 34/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari acadèmic per
al curs 2014-2015.
Ates que el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2014-2015 va ser aprovat pel Consell de Govern en data 5
de març de 2014.
Atesa la necessitat de modificar la data límit per entrar les qualificacions prevista al punt 2 paràgraf 2 i la data
de finalització del segon període de les activitats formatives prevista en el punt 4.3 de l’esmentat calendari.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de modificació del calendari acadèmic per al curs 2014-2015 va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 30 d’abril de 2014.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic per al curs 2014-2015 en els termes següents:
“Punt 2. Paràgraf 2:
La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 10 (dm.) de setembre de 2014 a les 20:00 hores.
Punt 4.3. El segon període:
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20 setmanes d’activitat docent, des del 9 (dl.) de febrer fins el 3 (dv.) de juliol de 2015.”

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Acord 35/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015.
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 9 d’abril de 2014.
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari a les necessitats actuals de la Universitat i de modificar les dades de
preinscripció i de publicació de la primera assignació; d’introduir un període extraordinari, en el cas de que
hagin vacants, per a presentar una sol·licitud d’accés per canvi d'estudis i convalidació d'estudis universitaris
per al curs 2015/2016, i d’establir períodes diferents per a la presentació de sol·licituds de modificació de títols
oficials per aquells que requereixen modificació de la programació docent i per aquells que no ho requereixen.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015 va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 30 d’abril de 2014.
Ateses les instruccions rebudes des de l’Oficina d'Accés a la Universitat amb posterioritat a la darrera sessió de
la Comissió d’Afers Acadèmiques relatives a la modificació de les dates de preinscripció, assignació i matrícula
dels retitulats.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015 en els termes que
s’annexen. [Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Acord 36/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de regulació dels itineraris curriculars
simultanis conduents a dos títols de grau.
Atesa la necessitat de la UAB de dotar-se d’uns criteris reguladors per a dissenyar itineraris curriculars que
permetin, mitjançant la simultaneïtat d’estudis, l’obtenció de dos títols d’àmbits de coneixement propers o
complementaris que permetin atorgar competències atractives des del punt de vista de les sortides
professionals i de l’ocupabilitat dels estudiants.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
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Vist l'article 64.d) dels Estatuts de la UAB i l'article 3.d) del Reglament del Consell de Govern, segons la
redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2013, que estableixen que
correspon al Consell de Govern regular els assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre
d'altres, d'ordenació acadèmica.
Vist l'article 12.4 b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Atès que la proposta de regulació dels itineraris curriculars simultanis conduents a dos títols de grau va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 de maig de 2014.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la normativa sobre itineraris curriculars simultanis conduents a dos títols de grau, que
s'annexa. [Document]
SEGON.- Incorporar el text d'aquesta normativa en el text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable
als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, per la seva entrada en vigor el curs 2014-2015.
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 vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 37/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vist l’article 13 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula els òrgans de govern i
de representació de les universitats públiques
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 13
que els estatuts de les universitats establiran el règim de les obligacions docents i de tutoria de professorat que
ocupin càrrecs acadèmics.
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
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 Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB aprovada per Acord del
Consell de Govern de 5 de març de 2014.
Vist que durant el procés d’implementació de la Normativa en matèria de càrrecs de gestió s’ha detectat la
necessitat d’ incorporar noves casuístiques que no havien estat contemplades en el moment de la seva
aprovació i que són necessàries per una millor aplicació de l’esmentada normativa.
Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 5 de juny de 2014 va informar
favorablement de la Modificació de la normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la
UAB i es va acordar elevar-la al Consell de Govern.
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Vist l’article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern de la UAB, aprovat per Acord de 26 de febrer de
2004 i modificat per darrera vegada per Acord de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del
Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la
UAB, que s’annexa. [Document]
SEGONA.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització i a la vicegerenta d’Organització l'execució i
el seguiment d’aquests acords.
Acord 38/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
En data 26 de març de 2014 el Consell del Departament de Traducció i d’Interpretació ha aprovat la proposta
de canvi de nom del Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament de Traducció i
d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de
nom d'un departament.
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si
ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament
Traducció i d’Interpretació i, eventualment, que les facin arribar a la Secretaria General.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre
la proposta de canvi de nom del Departament Traducció i d’Interpretació i, eventualment, que les facin arribar a
la Secretaria General.
SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.
Acord 39/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vista la notificació del Director del Comitè Executiu de la Fundació Universitària del Bages per la qual comunica
que en data 25 de març de 2014 va acordar sol·licitar a la Universitat Autònoma de Barcelona que iniciï el
procés de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències
Socials per integrar-se, com a centres federats, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si
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ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre
la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de
Ciències Socials de la UAB i, eventualment, que les facin arribar a la Secretaria General.
SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.
Acord 40/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vista la petició interessada per la directora general de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i Organització en relació amb la cessió d’ús d’espais a la Fundació
Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut dels acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008 i 24 de
juliol de 2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir
la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en
activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari,
inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’activitat de l’Hospital Clínic Veterinari es desenvolupa, entre d’altres, als espais de la Facultat de
Veterinària de la UAB, la qual està ubicada a la finca registral número 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès núm. 2.
Atès que, per necessitats d’urgència, en dates 17 de juliol de 2012 i 31 d’octubre de 2012 el Consell de Govern
i el Consell Social van prendre els acords núm. 83/2012 i 58/2012, respectivament, en virtut dels quals en data
27 de juny de 2013 la Universitat Autònoma de Barcelona va autoritzar a la Fundació Hospital Clínic Veterinari
l’ús gratuït dels espais (81,38 m2) on està ubicada la instal·lació radioactiva de 3ª categoria IR-B/451 – IRA2515 a l’edifici ‘V’ de la Facultat de Veterinària, pel termini de 4 anys prorrogables per períodes iguals i
successius de 4 anys fins el màxim permès per la legislació patrimonial i amb l’obligació de destinar-ho a les
mateixes finalitats de la instal·lació radioactiva.
Atès que per necessitats d’urgència en dates 9 d’octubre de 2013 i 28 de novembre de 2013 el Consell de
Govern i el Consell Social van prendre els acords núm. 90/2013 i 71/2013, respectivament, en virtut dels quals
en data 17 de gener de 2014 la Universitat Autònoma de Barcelona va autoritzar a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari l’ús gratuït dels espais on està ubicada la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 a
l’edifici ‘V’ de la Facultat de Veterinària, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes
finalitats de la instal·lació de radiodiagnòstic .
Atès que és interès tant de la Universitat Autònoma de Barcelona com de la Fundació Hospital Clínic Veterinari
ordenar, regularitzar i legalitzar la situació de facto en la que actualment es troba la Fundació Hospital Clínic
Veterinari en relació a l’ús dels espais on desenvolupa la seva activitat en el sentit següent:
Cedir a la Fundació Hospital Clínic Veterinari l’ús de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de
l’edifici ‘V’ ubicat a la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2,
d’acord amb el plànol annex:
Espai
Boxes per cavalls a l’edifici annex i aïllat respecte l’edifici V.
Mòdul del final de l’edifici V destinat, entre d’altres, a quiròfan de grans animals i TAC.
Vestíbul, Planta 3ª.
Resta darrer mòdul Planta 3ª.
Total
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D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
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, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 207 dels Estatuts 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.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF
núm. G-65012775, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les
condicions següents:
-

Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de 1.203 m2 dels espais que es passen a identificar de l’edifici ‘V’
ubicat a la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord
amb el plànol annex:
Espai
Boxes per cavalls a l’edifici annex i aïllat respecte l’edifici V
Mòdul del final de l’edifici V destinat, entre d’altres, a quiròfan de grans animals i TAC
Vestíbul, Planta 3ª
Resta darrer mòdul Planta 3ª
Total

M2
construïts
262
554
120
267
1.203

-

Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i
indirectes dels espais l’ús del qual es cedeix.

-

Termini de duració: 20 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 20 anys fins el límit
permès per la legislació patrimonial d’aplicació.

-

Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat
pròpia del Servei que ofereix.

-

Modificar els acords del Consell de Govern núm. 83/2012, de 17 de juliol i del Consell Social núm.
58/2012, de 31 d’octubre, i els actes jurídics que d’aquests s’en derivin en el sentit d’adequar-los al
règim jurídic del present acord.

-

Modificar els acords del Consell de Govern núm. 90/2013, de 9 d’octubre i del Consell Social núm.
71/2013, de 28 de novembre, i els actes jurídics que d’aquests s’en derivin en el sentit d’adequar-los al
règim jurídic del present acord.

Segon.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords.
Tercer.- Encarregar al Vicerectorat d’Economia i Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest
acord.
Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Cinquè.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia.
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Acord 41/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació per a la pròrroga del conveni
de cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Institut Català de nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Atès que per acords del Consell de Govern i del Consell Social, de dates 19 de desembre de 2007 i 28 de febrer
de 2009, respectivament, la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) van formalitzar
en data 29 de febrer de 2008 un conveni, modificat per addenda de 22 d’octubre de 2008, en virtut dels quals
la UAB va cedir l’ús a l’ICN d’una porció de terreny de 300 m2 de la finca de titularitat de la UAB inscrita en el
Registre de la Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès amb núm. de finca 45.279, situada entre l’ala C3 parell i
l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C) perquè la cessionària d’ús pogués instal·lar un mòdul prefabricat de
dues plantes de 286 m2 per planta, amb una superfície total de 572 m2 per destinar-les a laboratoris –planta
baixa- i oficines –planta primera- i pel termini de 5 anys des de la data de la seva formalització identificats
com a ‘CM3’.
Vist l’acord núm. 45/2011 del Consell Social de la UAB, de 9 de novembre, pel qual s’insta a la universitat per
tal que, en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan ubicades al campus, es
repercuteixi les despeses induïdes generades per les entitats esmentades -fluids i manteniment i despeses de
campus-, així com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
Atès que pel conveni de col·laboració signat en data 30 de desembre de 2011 pel Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Generalitat de Catalunya i la UAB es va acordar, entre d’altres, la
incorporació del CSIC en el patronat de la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i el canvi de
nom d’aquesta pel de Fundació Institut Català de nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Atès que persisteix la voluntat de la Universitat en seguir cedint l’ús dels espais esmentats a la Fundació
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), en concepte d’aportació en espècie que fa la UAB com a
aportació del patró de la Fundació, en les següents condicions:
-

Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències
(Mòdul C) ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès
núm. 2, segons fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny.

-

Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els
haurà de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta
Fundació en qualitat de patró de l’esementada Fundació.

-

Despeses de manteniment: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
(ICN2) per valor de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament
utilitzada.

-

Despeses de fluïds (aigua i electricitat): Les assumexi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).

-

Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.

-

Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total
de 572 m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).

D’acord amb allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 28 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, l’article 70 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, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) d’una
porció de terreny que es passa a identificar en els següents termes:
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-

Objecte: Porció de terreny de 300 m2 situats entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències
(Mòdul C) ubicats a la finca registral núm. 45.279 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès
núm. 2, segons fotografia i plànol d’ubicació de la porció de terreny.

-

Cànon: 16.600 € anuals que la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) no els
haurà de pagar ja que correspon a l’aportació en espècie –cessió d’ús d’espais- que fa la UAB a aquesta
Fundació en qualitat de patró de l’esementada Fundació.

-

Despeses de manteniment: Les assumeix la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
(ICN2) per valor de 8.850 € anuals, a raó de 15 €/m2/any per 572 m2 de superfície útil efectivament
utilitzada.

-

Despeses de fluïds (aigua i electricitat): Les assumexi la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2).

-

Termini de duració: 5 anys, renovable expressament per anualitats fins un total de 10 anys.

-

Destinació: Ús d’un mòdul prefabricat de dues plantes de 286 m2 per planta i amb una superfície total
de 572 m2 destinada a laboratoris (planta baixa) i oficines (planta primera).

SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 42/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vist que l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que els membres
del Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits
pel mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys.
En data 5 de juny de 2013 el Consell de Govern va nomenar els representants del Consell de Govern al Consell
Social en representació del professorat, de l’estudiantat i del personal d’administració i serveis. Des del Consell
Social han comunicat la renúncia com a membre d’aquest òrgan de l’estudiant David Cordero Bouzas. Això
comporta que s’hagi de procedir novament a l’elecció del membre del Consell de Govern en representació de
l’estudiant.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 11 de juny de 2014.
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 Matias Moreno Alegre representant del Consell de Govern al Consell Social.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a la persona que resulti escollida i al Consell Social.
TERCER.- Ordenar la publicació d’aquests nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 35 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 119

Juny / 2014

Acord 43/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vistos els acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 i 19 de juliol de 2013, respectivament,
en virtut dels quals s’aprova el concert entre les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra, per una
banda, i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, de l’altra, per la realització conjunta dels estudis de
medicina, de conformitat amb el que s’estableix al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual
s’estableixen les bases generals per l’establiment de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.
Vista el conveni signat en data 30 d’abril de 2013 entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona
(PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en compliment dels acords abans esmentats.
Atès el que disposa l’article 4, base sisena, abans esmentat Reial decret, els concerts han de determinar els
serveis de la Institució Sanitària que es concerten i els departaments universitaris amb els quals es relacionen.
Atès que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona disposa d’un Servei de Salut Laboral amb professionals
amb experiència en el camp de la docència i la recerca en l’àmbit de la Medicina del Treball.
Atès que la proposta esmentada s’ajusta al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, abans esmentat i a la resta
de normativa vigent.
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 incorporació del Servei de Salut Laboral del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona al
concert de 30 d’abril de 2013 signat entre aquesta institució sanitària, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra, per la realització conjunta dels estudis de Grau de Medicina, en els termes que
consten al document que s’adjunta. [Document]
SEGON.- Elevar el present acord al Consell Social per a la seva aprovació.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord
primer.
Acord 44/2014, de 12 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de modificació de l’acord de creació de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Atès que en data 17 de juny de 2009 la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (Fundació IMIM), la
Fundació Privada Centre de Regulació Genómica (CRG), el Consorci Par de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB), la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), la Fundació Centre de Recerca en
Epidemiologia Ambiental (CREAL), la Fundació Institut d’Alta Tecnologia PRBB (IAT), la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR)
van acordar la creació de l’INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES (IIS-HOSPITAL DEL
MAR) per tal d’aprofundir la col·laboració institucional dels centres de recerca ubicats en l’entorn hospitalari del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, mitjançant l’establiment d’un vincle associatiu per l’aprofitament del
potencial de producció científica existent.
Ateses les consideracions posades en evidència en el transcurs del procediment d’acreditació de l’IIS-Hospital
del Mar com a Institut d’Investigació Sanitària segons el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer: (i) necessitat
d’adequar la denominació de l’Institut per tal de fer avinent la seva identificació i continuïtat amb l’Institut
Municipal d’Investigacions Mèdiques (IMIM); (ii) agilitzar les estructures de govern, direcció i gestió de
l’Institut; (iii) equilibrar la representació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, entitat titular de
l’Hospital del Mar, en funció de la seva aportació com a institució sanitària titular de l’IMIM, i en qualitat de
centre d’imputació dels resultats de la recerca assolits per aquest en benefici de la salut col·lectiva.
Atesa l’esborrany de conveni de modificació del conveni de 17 de juny de 2009.
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Vist l'article 64.s) dels Estatuts de la UAB que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre l’autorització dels convenis de cooperació amb altres universitats i
institucions, en els termes que estableix el seu reglament i la normativa vigent.
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 la modificació del conveni de col·laboració de data 17 de juny de 2009 pel
qual es va crear l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques d’acord amb el text del document annex.
[Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Afers d’Estudiants
[tornar a l’índex]

Acord 05/2014, de 2 de juny de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol
de 2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la
UAB.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’Ajuts a l’Estudi del curs acadèmic 2014-2015, composta pels següents
programes: Convocatòria d'ajuts de col·laboració; Estades de pràctiques; Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a
situacions sobrevingudes: Programa Finestreta; Convocatòria de beques diverses. [Document]
SEGON.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència. Curs 2013-2014. [Document]
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 20/2014, de 5 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’informar sobre la memòria econòmica, el
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre
de 2013.
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de 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 correspon aprovar al Consell de Govern.
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. Informar favorablement la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de
la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2013.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Economia i d'Organització i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests
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 21/2014, de 5 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 30 d’abril de 2014.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, 27 de març de 2014 i de 14 de
maig pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2014.
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 2014 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.
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
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ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a 15 de maig de 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 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.
Acord 22/2014, de 5 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014,
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament
previstos.
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 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.
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2014, aprovat per Acord de Consell Social de 14
de febrer de 2014, que pel que fa a l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de
l'exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2013 al pressupost de la UAB de
2014, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 2 de desembre de 2013 la qual
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2014 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un
informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals la vicerectora
d’Economia i Organització prendrà una resolució.
Vist el que disposa la Instrucció per a la Incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2013 al pressupost
2014 aprovada per la Comissió d’Economia i Organització en data 2 de desembre de 2013 pel que fa al
calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions.
Vista l’Aplicació de la Instrucció de Romanents de crèdits de l’exercici 2013 al pressupost 2014 aprovada per la
Comissió d’Economia i Organització en data 20 de febre de 2014, pel que a les peticions i justificacions
d’incorporació de romanents.
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 pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per
acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013,
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a 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 del gerent, la Comissió d'Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’Aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost 2014 primer
tràmit d’al·legacions.
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 d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 23/2014, de 5 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d'altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva.
Vista la proposta de convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la compra d’equips de protecció individual per
a l’any 2014 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i Organització de 20 de febrer de 2014.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per Acords de 13 de juliol i de 15 d 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 d'Economia i
d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades
pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la compra d’equips de
protecció individual per a l’any 2014. [Document]
SEGON.- Acordar que l’import de 48,38€ resultant de la diferència entre l’import de l’ajut establert a la
convocatòria per 12.000€ i l’efectivament aprovat, 11.951,62 €, s’integri en el pressupost general de seguretat
per dur a terme mesures preventives similars.
TERCER.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords
Acord 24/2014, de 5 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist l’article 13 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula els òrgans de govern i
de representació de les universitats públiques
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 13
que els estatuts de les universitats establiran el règim de les obligacions docents i de tutoria de professorat que
ocupin càrrecs acadèmics.
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
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 Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB aprovada per Acord del
Consell de Govern de 5 de març de 2014.
Vist que durant el procés d’implementació de la Normativa en matèria de càrrecs de gestió s’ha detectat la
necessitat d’ incorporar noves casuístiques que no havien estat contemplades en el moment de la seva
aprovació i que són necessàries per una millor aplicació de l’esmentada normativa.
Vist l’article 10.4, lletra f) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar les
propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions
normatives en matèria d’organització de la d’administració.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització,
la Comissió d'Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de la modificació Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de
direcció de la UAB.
SEGON. Assignar una dotació pressupostària corresponent a l’exercici de 2014 per import de 2.000€ pel
nomenament d’un coordinador pel que fa al programa de Doctorat “Història de la Ciència” en matèria de
càrrecs acadèmics de gestió i de direcció.
TERCER. Elevar aquesta proposta al Consell Social per a que exerceixi les seves funcions
QUART. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització elevar el present Acord al Consell de Govern
per a la seva aprovació, si escau.
CINQUÈ. Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 25/2014, de 5 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
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.
Vistos els articles números 3 i 13 de les Bases d’execució del pressupost 2014 que pel que fa a l’estructura del
pressupost i al procediment de gestió pressupostària.
Vist que la Comissió de Doctorat en sessió celebrada el passat dia 21 de maig de 2014 va informar
favorablement el document de criteris de distribució de la partida pressupostària corresponent al finançament
dels programes de Doctorat per l’any 2014.
Vist l'article 10 apartat 3 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 acord del Consell de Govern de data de 13 de
juliol i de 15 de desembre de 2011, per acord de 25 d’abril, de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de
14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria
d’elaboració i aprovació de propostes que han de ser discutides i si escau aprovades pel Consell de Govern
corresponents al model de distribució descentralitzada del pressupost de la Universitat i de les directrius de
l’actuació dels centres de cost en matèria econòmica.
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 els criteris per a la distribució del pressupost assignat als programes de doctorat per l’any
2014. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 26/2014, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de juny de 2014.
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Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, 27 de març de 2014 i de 14 de
maig i 5 de juny pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2014.
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 2014 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.
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
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a 15 de juny de 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 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.
Acord 27/2014, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014,
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament
previstos.
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 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.
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2014, aprovat per Acord de Consell Social de 14
de febrer de 2014, que pel que fa a l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de
l'exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2013 al pressupost de la UAB de
2014, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 2 de desembre de 2013 la qual
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2014 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un
informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals la vicerectora
d’Economia i Organització prendrà una resolució.
Vist el que disposa la Instrucció per a la Incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2013 al pressupost
2014 aprovada per la Comissió d’Economia i Organització en data 2 de desembre de 2013 pel que fa al
calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions.
Vista l’Aplicació de la Instrucció de Romanents de crèdits de l’exercici 2013 al pressupost 2014 aprovada per la
Comissió d’Economia i Organització en data 20 de febre de 2014, pel que a les peticions i justificacions
d’incorporació de romanents.
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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 pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per
acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013,
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a 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 del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’Aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost 2014 segon
tràmit d’al·legacions.
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 d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 28/2014, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Atesa la participació de la UAB en la licitació conjunta del contracte de serveis de telecomunicacions
corporatives de les universitats catalanes.
Atès que l’esmentat procediment de licitació serà tramitat durant el segon semestre de 2014 i es preveu la seva
adjudicació i inici d’execució durant el mes d’octubre d’enguany, amb una durada inicial de 2 anys i una
possible pròrroga de 4 anys
Vist l'article 10.1 lletra 4) 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 de proposta de programació
plurianual.
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
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de la proposta de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de
telecomunicacions corporatives per a les universitats catalanes.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social
competències.

per tal que exerceixin les seves

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
QUART. 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.
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Acord 29/2014, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atesa la necessitat dels estudiants del Màster oficial de política social, treball i benestar impartit per la Facultat
de Ciències Polítiques i Sociologia de poder gaudir d’un servei de préstec d’ordinador portàtil fer dur a termes
les activitats acadèmiques i de recerca vinculades al mateix.
Vist el que disposa l’article 204.1 dels Estatuts de la UAB on s’estableix que el patrimoni de la UAB està
constituït pels béns , drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica que li pertanyen per qualsevol
títol.
Atès que els ordinadors portàtils formen part del patrimoni de la UAB s’ha estimat necessari l’establiment
d’unes normes de funcionament reguladores del servei de préstec dels esmentats ordinadors portàtils.
Vist l'article 10.1,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 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’organització i gestió del patrimoni de la
UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del, Comissió d’Economia i d’Organització de
la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les normes reguladores del servei de préstec de l’ordinador portàtil del màster oficial de
polític asocial, treball i benestar. [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.4.3. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 15/2014, de 30 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques
i privades a les que estiguin adscrits.
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
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Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de maig de 2014 pel qual s’aprova la convocatòria i
el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2014-2015, i atesa la necessitat
d’ampliar en una plaça l’esmentada convocatòria.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de places d’ampliació de la 12a. convocatòria i el calendari per a la
contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 14/15, amb destinació al Departament d'Arquitectura
d'Ordinadors i Sistemes Operatius i perfil Bioinformàtica. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
Acord 16/2014, de 30 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la
programació docent de les facultats i escoles.
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius,
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 29 d’abril de 2014 pel qual es va aprovar la
metodologia utilitzada enguany en les reunions amb directors de departaments en l’assignació de recursos per
al curs 2014-2015.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de maig de 2014 pel qual es van aprovar les
dotacions de plantilla de professorat als Departaments per al curs 2014-2015.
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les
dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les contractacions de professorat als departaments per al curs 2014/2015. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 17/2014, de 30 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del
professorat i en la internacionalització.
Atès que la situació econòmica del país, les mesures d’estalvi impulsades des del Govern així com les
restriccions en la contractació que ha patit la nostra Universitat han tingut com a conseqüència una paralització
en l’entrada de professorat jove i amb talent a la UAB en figures contractuals que s’avinguessin a les seves
expectatives de projecció professional d’una banda i al model aprovat per la Universitat per una altra.
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Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen
els requisits del professorat lector.
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les 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, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el document Incorporació de professorat lector al curs 2014-2015, i elevarho al Consell de Govern.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 18/2014, de 30 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Presentació, anàlisi i resolució de les al·legacions presentades. [Document]
SEGON.- Aprovació de la resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB.
[Document]
TERCER.- Donar-se per assabentats de les propostes de valoració per traslladar a AQU. [Document]
QUART.- Donar-se per assabentats de l'informe de la Comissió d'Avaluació Externa d'AQU en relació amb el
procés de reacreditació del manual d'avaluació de l'activitat docent de la UAB. [Document]
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CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica i a la
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Acord 19/2014, de 30 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació
acadèmica del professorat de la UAB.
Atès que l’article 8 de l’esmentat model disposa que pel que fa al seu seguiment i avaluació correspondrà a la
Comissió de Personal Acadèmic resoldre i interpretar les qüestions derivades de l’aplicació del model.
Vist l’article 18.1 h) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de professorat pel Consell de Govern,
i interpretar i desenvolupar aspectes no previstos d’acord amb els principis generals establerts respecte
d’aquesta qüestió.
Vistes la sol·licitud d’interpretació del model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB que s’ha
presentat al vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica, en el sentit que la interpretació que es doni a
l’article 4.2 sigui que els reconeixement pels investigadors principals o coordinadors locals ho sigui per cada
projecte en el qual s’exerceix com a tal, amb el topall de 3 crèdits que preveu el model.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Acordar que la interpretació a donar a l'article 4.2 del Model de Dedicació Acadèmica del professorat
de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014, sigui que el reconeixement
pels investigadors principals o coordinadors locals ho sigui per cada projecte en el qual s'exerceixi com a tal,
amb el topall de 3 crèdits que preveu el model.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 20/2014, de 30 de juny 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 determinats 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
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de diversos investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucemia Josep
Carreras, com a investigadors vinculats a la UAB, amb destinació al Departament de Biologia Cel·lular de
Fisiologia i de Immunologia de la UAB.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 21/2014, de 30 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic, extraordinària
Vist l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que preveu que el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a
proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, que estableix les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i que correspon a l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió
del personal docent i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de
docència i de gestió d’acord amb el procediment que aprovi.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta d’avaluació de les sol·licituds dels complements autonòmics per mèrits de gestió
del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2013. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords, així com la seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la
seva certificació.

I.4.4. Comissió de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 3/2014, de 13 de juny de la Comissió de Política Lingüística
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals.
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del proppassat 13 de febrer es van aprovar les actuacions del
Pla de llengües per a l’any 2014. Entre les actuacions aprovades hi ha la 2.C.1: mantenir la convocatòria d’ajuts
per a l’organització de jornades i congressos sobre la gestió del multilingüisme en l’educació.
Durant la sessió s’informarà sobre les sol·licituds rebudes per a la convocatòria i es presentarà una proposta de
resolució (v. document annex).
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Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els
següents
ACORDS
1. Aprovar la resolució de la convocatòria d’acord amb la proposta de resolució. [Document]
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
3. Comunicar aquest acord a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del gerent, de 30 de maig de 2014, de transformació de l’Oficina de Promoció Econòmica,
Compres i Contractació en l’Oficina de Compres i Contractació, amb dependència de la Vicegerència d’Economia
[Document].
Resolució del gerent, de 30 de maig de 2014, de reorganització dels àmbits funcionals de l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) [Document].
Resolució del gerent, de 30 de juny de 2014, de transformació de la Unitat Coordinadora de Serveis del
Campus de Sabadell en l’Administració de Serveis del campus de Sabadell, amb dependència orgànica de la
gerència, amb la missió de donar impuls a la implantació del projecte genèric de reordenació de les estructures
de gestió al Campus de Sabadell. [Document].
Resolució del gerent, de 30 de juny de 2014, de creació de la unitat funcional del Gabinet de Suport a la
Gerència i al Síndic de Greuges, amb dependència orgànica de la Gerència, amb l’objectiu de donar suport
administratiu a la Gerència i a les Vicegerències d’Ordenació Acadèmica, d’Economia i d’Organització , així com
a l’Adjunt per a temes docents al Vicerectorat de Personal Acadèmic, al Responsable de la Gerència per a
Iniciatives i Nous Desenvolupaments, al Síndic de Greuges i a l’Àrea d’Organització i Planificació.
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 20 de febrer de 2014, entre la UAB i la Università della Calabria (Itàlia) de cooperació
internacional.
Conveni de 28 d’abril de 2014, entre la UAB i la Universidad del Atlántico,UA (Colombia) de cooperació
internacional.
Conveni de 23 de maig de 2014, entre la UAB i Rikkyo University (Japó) de cooperació internacional.
Conveni de 23 de maig de 2014, entre la UAB i Royal Melbourne Institute Technology, RMIT (Austràlia) de
cooperació internacional.
Conveni de 4 de juny de 2014, entre la UAB i la Fundación Cultural 1º de Mayo , per establir un marc
general de col·laboració entre les dues institucions.
Conveni de 18 de juny de 2014, entre la UAB i Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO)- (Australia) de cooperació internacional.
Conveni de 19 de juny de 2014, entre la UAB i Doha Centre for Media Freedom (Qatar) de cooperació
internacional.
Conveni de 20 de juny de 2014, entre la UAB i la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín - Colombia) de
cooperació internacional.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 10 de juliol de 2013, entre la UAB i Visual Forensic, per col·laboració docent.
Conveni de 1 de gener de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Moià, emmarcar l'actuació en la participació
en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2014.
Conveni de 1 de gener de 2014, entre la UAB i La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), La
UAB prestarà a la FUAB serveis d'assessorament i suport tècnic per a la creació d'una estructura organitzativa
que permeti articular i harmonitzar la gestió acadèmica de l'oferta formativa oferida en el marc de la FUAB i les
seves Escoles Adscrites.
Conveni de 26 de febrer de 2014, entre la UAB, l’Agencia per a la qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU) i la Fundació Privada Rinaldi titular de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), pel
qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu
personal docent i/o investigador doctor.
Addenda de 6 de març de 2014, entre la UAB i La Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (IRHSCSP), al conveni de col·laboració de data 10 de maig de 2013, per al reconeixement del
Personal Investigador Vinculat a la UAB de personal contratat per IRHSCSP.
Addenda de 20 de març de 2014, entre la UAB i la Corporación de Radio y Televisión Española, SA
(Corporación RTVE ), pròrroga del conveni específic per la creació d’un programa de cooperació per difondre els
continguts produits per la UAB dins de la seva activitat.
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Conveni de 14 d’abril de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2014.
Conveni de 7 de maig de 2014, entre la UAB i El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la
Generalitat de Catalunya (CEJFE), per l'organització del III Congrés Internacional EDO ((Equip de
Desenvolupament Organitzacional) a Barcelona els dies 13, 14, 15 i 16 de maig de 2014 amb el títol
“Organitzacions que aprenen i creen coneixement”.
Conveni de 7 de maig de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, emmarcar l'actuació en
la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2014.
Addenda de 8 de maig de 2014, entre la UAB i la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), per desenvolupar els programes de doctorat en els centres o instituts del CSIC i reforçar la
formació de l’alumnat de la UAB en les àrees relacionades amb aquests programes.
Conveni de 6 de juny de 2014, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV), per a la cessió
del dret d'ús amb opció a compra d'un equipament de topografia computeritzada, propietat de la UAB, per
destinar-lo a la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari.
Conveni de 11 de juny de 2014, entre la UAB i la Vila Universitària, SL, la UAB, mitjançant el Servei de
Seguretat i Vigilància, prestarà a Vila Universitària serveis d'assessorament i gestió de processos legals.
Conveni de 18 de juny de 2014, entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), per regular les
condicions per les quals la UAB transferirà l’import de la subvenció atorgada per l’AGAUR a la Fundació
Autònoma Solidària 2013.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Instituts universitaris d’investigació propis
[tornar a l’índex]

Resolució del gerent, de 30 de maig de 2014, de reorganització dels àmbits funcionals de l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) [Resolució].
Estructuració de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) en les següents unitats funcionals:
Unitats funcionals
Administració
Gestió Descentralitzada de Sant Pau
Gestió d’Espais
Gestió Econòmica
Gestió Integrada d’Afers Acadèmics i Projectes
Servei d’Audiovisuals i Multimèdia

Codificació BADUS
1070
2550 *
2551 *
1071
2552 *
2553 *
* nova codificació

IV.2. Administració Universitària
[tornar a l’índex]

Resolució del gerent, de 30 de maig de 2014, de transformació de l’Oficina de Promoció Econòmica,
Compres i Contractació en l’Oficina de Compres i Contractació, amb dependència de la Vicegerència d’Economia
[Resolució].
Entitats que donen d’alta a partir de la resolució
Oficina de Compres i Contractació
Unitat de Compres
Unitat de Contractació

Codificació BADUS
2554
2555
2556

Entitats que donen de baixa a partir de la resolució
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació
Promoció Econòmica i Compres
Unitat de Contractació Administrativa

Codificació BADUS
2257
2258
1244

Resolució del gerent, de 30 de juny de 2014, de transformació de la Unitat Coordinadora de Serveis del
Campus de Sabadell en l’Administració de Serveis del campus de Sabadell, amb dependència orgànica de la
gerència, amb la missió de donar impuls a la implantació del projecte genèric de reordenació de les estructures
de gestió al Campus de Sabadell [Resolució].
Entitats que donen d’alta a partir de la resolució
Administració de Serveis del Campus de Sabadell

Codificació BADUS
746

Resolució del gerent, de 30 de juny de 2014, de creació de la unitat funcional del Gabinet de Suport a la
Gerència i al Síndic de Greuges, amb dependència orgànica de la Gerència, amb l’objectiu de donar suport
administratiu a la Gerència i a les Vicegerències d’Ordenació Acadèmica, d’Economia i d’Organització , així com
a l’Adjunt per a temes docents al Vicerectorat de Personal Acadèmic, al Responsable de la Gerència per a
Iniciatives i Nous Desenvolupaments, al Síndic de Greuges i a l’Àrea d’Organització i Planificació [Resolució].
Entitats que donen d’alta a partir de la resolució
Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
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V. Nomenaments
i cessaments

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

V.1.1. Nomenaments
Resolució del rector de 5 de juny de 2014, per la qual es procedeix al nomenament de càrrecs acadèmics
de Facultats i Escoles en aplicació de la disposició transitòria primera de la Normativa en matèria de càrrecs
acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 5 de març de 2014.

V.1.2. Cessaments
Resolució del rector de 4 de juny de 2014, per la qual es procedeix al cessament de càrrecs acadèmics de
Facultats i Escoles en aplicació de la disposició transitòria primera de la Normativa en matèria de càrrecs
acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 5 de març de 2014.
Resolució del rector, de 4 de juny de 2014, per la qual la senyora Mariona Portell Vidal cessa com a
secretària de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 4 de juny de 2014, per la qual el senyor José Antonio Fernández Amor cessa com a
secretari de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 12 de juny de 2014, per la qual el senyor Antonio Teixell Cacharo cessa com a
vicedegà d’Estudiants i Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències.

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

V.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 17 de juny de 2014, per la qual nomena el senyor Miquel Vilardell Tarrés director
de l’Escola Doctor Robert.
Resolució del rector, de 18 de juny de 2014, per la qual designa el senyor Antoni Francesc Tulla Pujol com
a delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
(EUTDH).
Resolució del rector, de 18 de juny de 2014, per la qual nomena la senyora Immaculada Vilardell Riera
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
(EUTDH).
Resolució del rector, de 30 de juny de 2014, per la qual nomena la senyora Dolores Isabel Rexachs del
Rosario representant i delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica
Tomàs Cerdà.

V.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 18 de juny de 2014, per la qual el senyor Joaquim Vergés Jaime cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
(EUTDH).

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 54 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 119

Juny / 2014

Resolució del rector, de 29 de juny de 2014, per la qual la senyora Mercedes Rullán Ayza cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà.

V.3. Departaments
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució del rector de 5 de juny de 2014, per la qual es procedeix al nomenament de càrrecs acadèmics
de Departaments en aplicació de la disposició transitòria primera de la Normativa en matèria de càrrecs
acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 5 de març de 2014.
Resolució del rector, de 5 de juny de 2014, per la qual nomena el senyor Rafel Escribano Carrascosa
secretari del Departament de Física.
Resolució del rector, de 5 de juny de 2014, per la qual nomena la senyora Mercè Junyent Pubill secretària
del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució del rector, de 5 de juny de 2014, per la qual nomena el senyor David Sánchez Carracedo director
del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució del rector, de 5 de juny de 2014, per la qual nomena el senyor Rafel Escribano Carrascosa
secretari del Departament de Física.
Resolució del rector, de 5 de juny de 2014, per la qual nomena la senyora Carme Brun Gasca secretària del
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució del rector, de 12 de juny de 2014, per la qual nomena el senyor José María Balibrea del Castillo
secretari del Departament de Cirurgia.
Resolució del rector, de 12 de juny de 2014, per la qual nomena el senyor Jaume Fernández-Llamazares
Rodríguez director del Departament de Cirurgia.

V.3.2. Cessaments
Resolució del rector de 4 de juny de 2014, per la qual es procedeix al cessament de càrrecs acadèmics de
Departaments en aplicació de la disposició transitòria primera de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics
de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 5 de març de 2014.
Resolució del rector, de 4 de juny de 2014, per la qual la senyora Concepció Márquez Bargalló cessa com a
secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució del rector, de 4 de juny de 2014, per la qual la senyora Susanna Subirà Álvarez cessa com a
directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució del rector, de 4 de juny de 2014, per la qual el senyor Pere Masqué Barri cessa com a secretari
del Departament de Física.
Resolució del rector, de 4 de juny de 2014, per la qual el senyor David Sánchez Carracedo cessa com a
secretari del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució del rector, de 12 de juny de 2014, per la qual el senyor Francisco Javier León Vintró cessa com a
secretari del Departament de Cirurgia.
Resolució del rector, de 12 de juny de 2014, per la qual el senyor Xavier Rius Cornadó cessa com a
director del Departament de Cirurgia.
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V.5. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

V.5.1. Nomenaments
Resolució del rector de 5 de juny de 2014, per la qual es procedeix al nomenament de càrrecs acadèmics
d’Instituts universitaris en aplicació de la disposició transitòria primera de la Normativa en matèria de càrrecs
acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 5 de març de 2014.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places
VI.1. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 10
de juny de 2014, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de dues places pel torn de trasllat
i/o promoció de l’escala administrativa, segons es detalla:
Codi
C101

Denominació
Administratiu/iva

C102

Administratiu/iva

Nivell
18
18

Destinació (Unitat Orgànica)
Obres, Administració i Consums - Àrea de Serveis
Logístics i d’Administració
Biblioteca d’Humanitats - Administració de Centre de
Lletres i de Psicologia

Horari
09:00 – 17:30
14:00 – 21:30

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització del rector, de 10
de juny de 2014, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de tres places pel torn de trasllat
i/o promoció de l’escala administrativa, segons es detalla:
Codi
GA01

Denominació
Administratiu/iva

Nivell
18

GA02

Administratiu/iva

18

GA03

Administratiu/iva

18

Destinació (Unitat Orgànica)
Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació –
Administració de Centre de Ciències de l’Educació i
de Traducció i Interpretació
Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i Sociologia
– Administració de Centre de Dret i de Ciències
Polítiques i Sociologia
Gestió Acadèmica i Suport Logístic – Administració
de Centre de l’Escola d’Enginyeria

Horari
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
08:00 -15:30

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 10
de juny de 2014, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de dues places pel torn de trasllat
i/o promoció de l’escala administrativa, segons es detalla:
Codi
DP01

Denominació
Administratiu/iva

DP02

Administratiu/iva

Nivell
18
18

Destinació (Unitat Orgànica)
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació - Administració de Centre de Lletres i de
Psicologia
Departament de Física - Administració de Centre de
Ciències i de Biociències

Horari
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

VI.1.2. Resolucions
Resolució del gerent, per autorització, de 7 de gener de 2014, per la qual adapta el nomenament del
senyor Joaquín Campuzano Puntí com a cap de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Esther Casanova Sagré per ocupar
una plaça de l’escala administrativa amb destinació a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures, de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual concedeix, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Paz Chivite Jiménez,
adscrita al Departament d’Economia i Història Econòmica, la modificació de la seva jornada laboral per tal que
pugui realitzar treball a distància.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 57 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 119

Juny / 2014

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual destina, en comissió de serveis, per un període màxim de 6 mesos, la senyora
Lluïsa Luque Calzado a una plaça a l’institut de Ciències de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual concedeix a la senyora Paloma Sánchez Solis l’excedència voluntària per
incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual nomena la senyora Paloma Sánchez Solis funcionària interina de l’escala de
gestió per tal d’ocupar una plaça de gestora amb destinació al Departament de Periodisme i Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual nomena la senyora M. Antonia Fernández Villardón funcionària de carrera
interina de l’escala de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal d’ocupar la plaça de gestora,
amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual concedeix a la senyora M. Antònia Fernández Villardón l’excedència voluntària
per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual concedeix al senyor Santiago Safont Mas l’excedència voluntària per
incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2
de juny de 2014, per la qual nomena el senyor Santiago Safont Mas funcionari interí de l’escala de gestió, per
tal d’ocupar una plaça de gestor amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 3
de juny de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de
grup de vigilants, al senyora Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 4
de juny de 2014, per la qual concedeix a la senyora María José Vera Gil l’excedència voluntària per
incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 4
de juny de 2014, per la qual nomena la senyora María José Vera Gil, funcionària interina de l’escala de gestió,
per tal d’ocupar la plaça de gestora amb destinació a la Unitat de Formació (Àrea de PAS).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 10
de juny de 2014, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora M. Elena Puentes Galindo per a
ocupar una plaça de l’escala administrativa del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 10
de juny de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Mònica Cervera Hurtado la
gestió excepcional dels processos administratius com a gestora de Programació Docent de la Facultat de
Ciències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 13
de juny de 2014, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Mireia Fabra Valiente per ocupar una
plaça de l’escala administrativa a la Gestió Econòmica de Ciències, compartida amb el CEHIC (Administració de
Centre de Ciències i de Biociències).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 13
de juny de 2014, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Encarnación Rivallo Murillo per
ocupar una plaça a la Gestió Econòmica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 13
de juny de 2014, per la qual autoritza la reincorporació de la senyora Natividad Infante Cabrera al servei actiu
de l’escala administrativa, a una plaça a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 13
de juny de 2014, per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Silvia Bau Redón per ocupar una plaça
al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 16
de juny de 2014, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Rosa Maria Guerrero Salinas, a la
Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 15
de juny de 2014, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, per un període màxim de 6 mesos, el senyor
Antoni Fernández Torres, a la Unitat de Gestió de Dades, de l’Àrea de Gestió de la Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 16
de juny de 2014, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Olga Vallejo Moriana per ocupar
una plaça al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de juny de 2014, per la qual
adjudica la plaça de gestor/a de justificacions amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances a la senyora M.
Dolors Serveto López.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de juny de 2014, per la qual
es resol atorgar a la senyora Susana Ferrer Argelich la comissió de serveis per tal de cobrir provisionalment la
plaça de secretari/ària de direcció per donar suport a la Vicegerència de Recerca i a l’Àrea de Gestió de la
Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 30
de juny de 2014, per la qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Montserrat Domènech Casadevall
per a ocupar la plaça d’administrativa a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
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