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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 51/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Creació de títols de màsters propis 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.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 24 de juliol de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Vist que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 22 de juliol de 2014 es pren l’acord 45/2014, que
estableix el següent: PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: - Màster en Gènere i
Comunicació. - Màster en Endocrinologia pediátrica. SEGON.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau
propis següents: - Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Anestesiologia i reanimació. - Diploma de
Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cateterisme Cardíac Diagnòstic i Intervencionista. - Diploma de Postgrau
en Cardiopaties Congènites: Cirurgia Cardíaca. - Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures
Intensives Cardiològiques. - Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cardiologia Fetal i Neonatal. Diploma de Postgrau en Patrons d’Aprenentatge i Educació de Qualitat. - Diploma de Postgrau en
Reconstructive Microsurgery of the Limb 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.
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a) Màster en Gènere i Comunicació, d’acord amb el que consta en el document PLE 75/07-2014.
b) Màster en Endocrinologia pediàtrica, d’acord amb el que consta en el document PLE 76/07-2014.
2) Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
a) Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Anestesiologia i reanimació, d’acord amb el que
consta en el document PLE 77/07-2014.
b) Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cateterisme Cardíac Diagnòstic i Intervencionista,
d’acord amb el que consta en el document PLE 77/07-2014.
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c) Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cirurgia Cardíaca, d’acord amb el que consta en el
document PLE 77/07-2014.
d) Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Cardiològiques, d’acord amb el
que consta en el document PLE 77/07-2014.
e) Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cardiologia Fetal i Neonatal, d’acord amb el que
consta en el document PLE 77/07-2014.
f) Diploma de Postgrau en Patrons d’Aprenentatge i Educació de Qualitat, d’acord amb el que consta en
el document PLE 78/07-2014
g) Diploma de Postgrau en Reconstructive Microsurgery of the Limb, d’acord amb el que consta en el
document PLE 79/07-2014.
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 52/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Desadscripció de les Escoles de la Fundació Universitària del Bages
Exposició de motius:
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 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 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.
Vist l’article 88, apartat b, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels
centres docents universitaris.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 24 de juliol de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Vist que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 22 de juliol de 2014 es pren l’acord 48/2014, que
estableix el següent: PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la
Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB. SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència
i Ocupabilitat l’execució i 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S’ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de
l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer i
segon 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 53/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Canvi de titularitat de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann
Exposició de motius:
Atès el conveni subscrit entre la Fundació Institut Guttmann i la UAB en data 1 de març de 1999, en virtut del
qual es va adscriure l’Institut Guttmann a la UAB com a institut universitari, adscripció que va ser autoritzada
per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 230/2001, de 28 d’agost.
Atès el conveni subscrit en data 23 de desembre de 2002, entre la UAB i la Fundació Privada Institut de
Neurorehabilitació Guttmann, en virtut del qual l’esmentada Fundació es va subrogar en tots els drets i
obligacions derivades del conveni subscrit entre la UAB i la Fundació Institut Guttmann a conseqüència dels
acords d’escissió parcial adoptats pels patronats de la Fundació Institut Guttmann (Fundació parcialment
escindida) i de la Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttmann (Fundació beneficiària) adoptats en data 25
d’abril de 2002.
Atès que en data 18 de juny de 2014 els respectius patronats de les Fundacions Institut Guttmann i Fundació
Institut de Neurorehabilitació Guttmann han acordat dur a terme la fusió d’ambdues fundacions per tal de
donar compliment de manera més eficient a les finalitats fundacionals.
Atès que el director gerent de les dues fundacions esmentades ha sol·licitat la conformitat de la UAB a la fusió
aprovada pels patronats de les respectives fundacions ja que els acords adoptats comporten un canvi de
titularitat respecte l’Institut de Neurorehabilitació Guttmann com a institut universitari de recerca adscrit a la
UAB, amb la conseqüent subrogació de tots els drets i obligacions de la Fundació titular anterior.
Atesa la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i Territori.
Vist que aquest punt es tracta directament en el Ple de 24 de juliol de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Vist que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 22 de juliol de 2014 es pren l’acord 55/2014, que
estableix el següent: PRIMER.- Donar conformitat al canvi de titularitat de l’Institut Universitari de
Neurorehabilitació Guttmann, institut universitari de recerca adscrit a la UAB, que passa de la Fundació Institut
de Neurorehabilitació Guttmann a la Fundació Institut Guttmann, la qual se subroga en tots els drets i deures
derivats de la Fundació titular anterior en relació amb els convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de
Barcelona. SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.-. Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori 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:
1) Donar conformitat al canvi de titularitat de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, institut
universitari de recerca adscrit a la UAB, que passa de la Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttmann a la
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Fundació Institut Guttmann, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la Fundació titular anterior
en relació amb els convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
2) Comunicar aquest acord a la Fundació Institut Guttmann.
3) Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l’execució i el seguiment d’aquest l'acord.

Acord 54/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Sol·licitud de permanència a la UAB presentada per un estudiant
Exposició de motius:
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atès l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. que estableix que
li correspon a la Comissió Acadèmica, per delegació del Ple del Consell Social, informar el rector o la rectora
sobre les propostes de resolució de les sol·licituds de permanència a la Universitat presentades pels estudiants.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 24 de juliol de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Vista la sol·licitud de permanència a la UAB presentada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Emetre un informe favorable al rector de la UAB sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia
presentada per l’estudiant amb DNI 39.384.354-M per a l’assignatura “Poesia Catalana del Segle XX” de la
titulació de Filologia Hispànica i Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, per a que es
matriculi en el curs 2014-2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 80/07-2014.

Acord 55/2014, de 24 de juliol, 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 l’acord 51/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de juliol, en virtut del qual s’acorda
el següent: 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 66/07-2014; 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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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 81/07-2014.

Acord 56/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Caixa Bank
Exposició de motius:
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3 de juny, pel qual s’aprova: 1) Acordar, perquè
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a
curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques que acordi
el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb
Caixa Bank (document PLE 82/07-2014), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el
17 de juny de 2013.
Vist l’informe tècnic de data 16 de juny de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Caixa Bank per import de 4 milions d’euros (document PLE 82/07-2014), en el que es fa
constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 16 de juny de 2014, compleix la
normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 10 de
juny de 2014.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener de 2014 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 12 de juny de 2014.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar
que la tramitació de la pòlissa de crèdit (document PLE 82/07-2014) ha seguit el procés marcat en les
Instruccions per la tramitació dels expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i
Tresor del Departament d’Economia i Coneixement.
Vist l’acord 54/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de juliol, en virtut del qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar les condicions
financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb Caixa Bank d’import 4
milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 68/07-2014; 2) Comunicar aquest acord al
Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb
Caixa Bank d’import 4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 82/07-2014.
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2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.

Acord 57/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb el Banc de
Sabadell
Exposició de motius:
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3 de juny, pel qual s’aprova: 1) Acordar, perquè
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a
curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques que acordi
el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb el
Banc de Sabadell (document PLE 83/07-2014).
Vist l’informe tècnic de data 16 de juny de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb el Banc de Sabadell per import d’1 milió d’euros (document PLE 83/07-2014), en el que
es fa constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 16 de juny de 2014, compleix la
normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data
10 de juny de 2014.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener
de 2014 i posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya el dia 12 de juny de 2014.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document PLE 83/07-2014) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement.
Vist l’acord 55/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de juliol, en virtut del qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar les condicions
financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb el Banc de Sabadell
d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 69/07-2014; 2)Comunicar aquest
acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb
el Banc de Sabadell d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 83/07-2014.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
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Acord 58/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Autorització de la cessió d’ús d’un edifici a l’Ajuntament de Sabadell
Exposició de motius:
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.
Vist l’article 89, apartat k, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social, que estableix que
li correspon a la Comissió Econòmica informar al Ple del Consell Social, la desafectació dels béns de domini
públic de la Universitat.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 24 de juliol de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Atès que la UAB és titular d’un edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40 de Sabadell, en virtut del Decret
363/1986, de 18 de novembre, pel qual es van posar a disposició de la UAB els béns traspassats en virtut del
Reial decret 305/1985, de 6 de febrer (Edifici).
Atès que per acord de 25 de maig de 1994 la UAB i l’Ajuntament de Sabadell van convenir la cessió d’ús de
l’Edifici pel termini de 20 anys, el qual va finalitzar el proppassat 25 de maig de 2014.
Atès que la UAB i l’Ajuntament de Sabadell mantenen la voluntat de mantenir el règim de cessió d’ús de l’Edifici
per tal de fomentar l’activitat intel·lectual en tots els àmbits de la cultura i del coneixement, promoure activitats
d’extensió universitària adreçades fonamentalment a la comunitat sabadellenca.
Atesa la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i Territori.
Vist l’acord 51/2014 pres pel Consell de Govern de 22 de juliol, en virtut del qual s’acorda el següent: 1)
Autoritzar la cessió d’ús a l’Ajuntament de Sabadell de l’Edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40 de
Sabadell, en els següents termes:- Objecte: Edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40 de Sabadell de
titularitat de la UAB; - Cànon: La cessió d’ús és gratuïta sens perjudici del que s’estableix en relació amb les
despeses de manteniment i subministrament; - Despeses de manteniment i subministrament: L’Ajuntament de
Sabadell s’obliga a conservar l’Edifici en perfectes condicions i a fer-se càrrec de totes les despeses de
subministrament, manteniment, conservació i reparacions derivades de l’ús normal de l’Edifici, així com totes
aquelles obres de millora que no alterin el conjunt de l’Edifici i que hagin estat autoritzades expressament per la
UAB; - Termini de duració: 5 anys prorrogables de forma expressa per les parts, per períodes iguals i
successius de 5 anys fins el màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques; Destinació: Activitats culturals i de formació organitzades per l’Ajuntament de Sabadell i/ò, eventualment, actes
d’entitats ciutadanes degudament autoritzades. 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 la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de
l'acord primer. 5) Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Autoritzar la cessió d’ús a l’Ajuntament de Sabadell de l’Edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40 de
Sabadell, en els següents termes:
a) Objecte: Edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40 de Sabadell de titularitat de la UAB.
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b) Cànon: La cessió d’ús és gratuïta sens perjudici del que s’estableix en relació amb les despeses de
manteniment i subministrament.
c) Despeses de manteniment i subministrament: L’Ajuntament de Sabadell s’obliga a conservar l’Edifici
en perfectes condicions i a fer-se càrrec de totes les despeses de subministrament, manteniment,
conservació i reparacions derivades de l’ús normal de l’Edifici, així com totes aquelles obres de millora
que no alterin el conjunt de l’Edifici i que hagin estat autoritzades expressament per la UAB.
d) Termini de duració: 5 anys prorrogables de forma expressa per les parts, per períodes iguals i
successius de 5 anys fins el màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions
públiques.
e) Destinació: Activitats culturals i de formació organitzades per l’Ajuntament de Sabadell i/ò,
eventualment, actes d’entitats ciutadanes degudament autoritzades.
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 la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.

Acord 59/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Dissolució de la Fundació CReSA i la cessió d’actius i passius a l’IRTA
Exposició de motius:
Atès que per acord de data 17 de desembre de 1999, en el Ple del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona es va aprovar la participació de la UAB en la constitució de la Fundació Privada Centre de Recerca en
Sanitat Animal (CReSA).
Vistos els comptes anuals de l’esmentada Fundació aprovats amb data d’efectes el 30 de juny de 2014 que
posaven de manifest unes tensions de tresoreria periòdiques que feien recomanable adoptar solucions al
respecte, la qual cosa comportà que en data 4 de juliol de 2014 es reunís el patronat de la Fundació, en sessió
extraordinària, i adoptés l’acord de dissolució de la Fundació per cessió global d’actius i passius a l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), aprovant-se un balanç inicial provisional de dissolució (document
PLE 84/07-2014).
Atesos els articles 314-4.2, 314-6.1 i 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que estableixen que la dissolució d’una fundació per cessió global
d’actius i passius és una operació de tracte únic que es consuma amb els acords de les entitats implicades
(cedent i cessionària del patrimoni transmès) i que exigeix l’aprovació d’un balanç de dissolució.
Atès que l’acord del patronat del CReSA de 30 de juny de 2014 va obrir un període de preparació de l’acord
formal d’aprovació d’un balanç final i un actiu final de dissolució a transferir a L’IRTA.
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.t dels estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’extinció d’entitats jurídiques en les que participa la universitat.
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social, que estableix que li
correspon a la Comissió Econòmica informar al Ple del Consell Social, l’extinció d’entitats jurídiques.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 24 de juliol de 2014, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Vist l’acord 52/2014 pres pel Consell de Govern de 22 de juliol, en virtut del qual s’acorda el següent: 1)
Donar-se per assabentat de l’acord de dissolució de la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA) adoptat a la sessió del patronat de l’esmentada fundació en data 4 de juliol de 2014 i, en els seus
mèrits, proposar al Consell Social aprovar la dissolució de la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat
Animal (CReSA) per cessió global d’actius i passius a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
2) Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar al
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 4) Comunicar els
presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Donar-se per assabentat de l’acord de dissolució de la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA) adoptat a la sessió del patronat de l’esmentada fundació en data 4 de juliol de 2014.
2) Aprovar la dissolució de la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) per cessió global
d’actius i passius a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
3) Encarregar al 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-los efectius.

Acord 60/2014, de 24 de juliol, del Consell Social
Participació de la UAB en la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Exposició de motius:
Vist l’acord del Patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer d’incorporació de la UAB com a membre
de l’esmentat Patronat (Document PLE 85/07-2014).
Vist que la proposta de participació en la Fundació esmentada compta amb el vistiplau dels corresponents
membres de l’Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l’objecte de l’entitat a la qual
es proposa participar, i que es considera que la participació en aquesta Fundació és altament convenient.
Vist l’article 88 apartat e, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3, apartat a), del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que
estableix que li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, aprovar la
participació de la Universitat en altres entitats, per operacions de fins a 30.000 euros.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 24 de juliol de 2013, en el marc del que estableix
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 53/2014 pres pel Consell de Govern de 22 de juliol, en virtut del qual s’acorda el següent: 1)
Aprovar la participació de la UAB com a membre del Patronat Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i sotmetre
la contribució d’aportacions econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell
Social. 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació. 3) Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les
seves competències. 4) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests
acords. 5) Comunicar els presents acords a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UAB com a membre del Patronat Fundació per a la Docència Sant Llàtzer,
d’acord amb el que consta en el document PLE 86/07-2014, i sotmetre la contribució d’aportacions
econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta Fundació.
3) Comunicar el present acord a la secretària general de la UAB i a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.
4) Encarregar a la secretària general de la UAB que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.

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

Acord 18/2014, de 14 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Distribució de les beques de col·laboració amb departaments convocades per al curs 2014-2015 pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, dels criteris aplicats per a la distribució i els criteris d’assignació de beques vacants
Exposició de motius:
Vist que el 26 de juny de 2014 es rep un escrit de la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport adreçat al president del Consell Social, en el qual:
- S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la
convocatòria 2014-2015.
- S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques - col·laboració per al curs
2014-2015.
- Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades beques
entre els diferents departaments, pel que es sol·licita al Consell Social que abans del 15 de juliol de 2014
trameti a la Subdirecció General de Beques i d’Atenció a l’Estudiant, Orientació i Inserció Professional la
distribució corresponent entre departaments, concretant el nombre de beques que corresponen a cada
departament.
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir els criteris de distribució de les
beques – col·laboració entre els diferents departaments de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
a) Aprovar, per al curs 2014-2015, els criteris pel repartiment entre els departaments de la UAB de les beques
de col·laboració en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria corresponent. Aquests
criteris estableixen el següent:
1) S’atorga una beca a cada departament que com a mínim hagi tingut una beca atorgada el curs 20132014.
2) Així mateix, s’atorga una beca a cada departament que no hagi tingut una beca atorgada en el curs
2013-2014 sempre i quan hagi confirmat la previsió de presentar una sol·licitud per a la convocatòria de
beques de col·laboració amb departaments corresponent al curs 2014-2015.
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3) Les beques que puguin quedar restants d’assignació un cop aplicats els criteris 1 i 2, es reparteixen
entre les diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides
rebudes per a cadascuna d’elles en els 4 darrers anys.
4) Dins de cada Àrea de Coneixement s’assigna una beca extra entre els departaments de manera
proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 4 anys.
b) Aprovar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2014-2015),
d’acord amb el que consta en el document CA 26/07-2014.
c) Aprovar els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre departaments en el cas de disposar de
places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2014-2015). Aquests criteris
estableixen el següent:
1) En primer lloc, es distribuiran les places vacants entre els departaments de la mateixa àrea de
coneixement, de manera proporcional a les sol·licituds vàlides no assignades de cada departament.
2) En segon lloc, si queden places vacants en una àrea de coneixement i no es disposa de sol·licituds
vàlides no assignades, es distribuiran les places vacants entre els departaments d’altres àrees de
coneixement amb sol·licituds vàlides no assignades, de manera proporcional al nombre de sol·licituds
vàlides rebudes i no assignades.
d) Comunicar aquest acord a la Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiantes, Orientación e
Inserción Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

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

Acord 50/2014, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels
serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs
acadèmic 2014-2015
Exposició de motius:
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la
UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2014-2015.
Vist el Decret 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015.
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al
curs acadèmic 2014-2015, d’acord amb el que consta en el document CE 65/07-2014.
2) Comunicar aquest acord al Vicegerent de l’Àmbit de Direcció Acadèmica i a la Cap de l’Àrea d’Afers
Acadèmics, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 51/2014, de 11 de juliol, 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 66/07-2014.
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.

Acord 52/2014, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 de juny 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 30 de juny 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 30 de juny de 2014, d’acord amb el que
consta en el document CE 67/07-2014.
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 53/2014, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complement per al càrrec acadèmic de gestió i de direcció de coordinació del Programa de Doctorat “Història de
la Ciència”
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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 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 5 de juny de 2014 es pren
l’acord següent: 1) Informar favorablement de la modificació Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de
gestió i de direcció de la UAB; 2) 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; 3) Elevar aquesta proposta al Consell Social per a que
exerceixi les seves funcions; 4) Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització elevar el present Acord
al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.; 5) Encarregar a la vicerectora d’Economia i
d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta presentada per la vicerectora d’Economia i Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
1) Aprovar el complement per al càrrec acadèmic de gestió i direcció de la UAB de coordinació del programa de
Doctorat “Història de la Ciència”, d’import 2.000 euros anuals.
2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 54/2014, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Caixa Bank
Exposició de motius:
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3 de juny, pel qual s’aprova: 1) Acordar, perquè
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a
curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques que acordi
el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb
Caixa Bank (document CE 68/07-2014), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el
17 de juny de 2013.
Vist l’informe tècnic de data 16 de juny de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Caixa Bank per import de 4 milions d’euros (document CE 68/07-2014), en el que es fa
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constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 16 de juny de 2014, compleix la
normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 10 de
juny de 2014.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener de 2014 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 12 de juny de 2014.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document CE 68/07-2014) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb
Caixa Bank d’import 4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 68/07-2014.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 55/2014, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb el Banc de
Sabadell
Exposició de motius:
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3 de juny, pel qual s’aprova: 1) Acordar, perquè
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a
curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques que acordi
el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb el
Banc de Sabadell (document CE 69/07-2014).
Vist l’informe tècnic de data 16 de juny de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb el Banc de Sabadell per import d’1 milió d’euros (document CE 69/07-2014), en el que es
fa constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 16 de juny de 2014, compleix la
normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 10 de
juny de 2014.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener de 2014 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya el dia 12 de juny de 2014.
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Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document CE 69/07-2014) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S’ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb
el Banc de Sabadell d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 69/07-2014.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.

I.3. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 45/2014, de 22 de juliol, 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.
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 3 de juliol 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 Gènere i Comunicació
Màster en Endocrinologia pediàtrica
SEGON.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:
Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Anestesiologia i reanimació
Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cateterisme Cardíac Diagnòstic i Intervencionista
Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cirurgia Cardíaca
Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Cardiològiques
Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites: Cardiologia Fetal i Neonatal
Diploma de Postgrau en Patrons d’Aprenentatge i Educació de Qualitat
Diploma de Postgrau en Reconstructive Microsurgery of the Limb
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les
seves competències.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 16 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 120

juliol i agost / 2014

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 46/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
Vistes les propostes de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat i de la vicerectora d’Investigació de
modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions.
Vista la necessitat d’actualitzar el Títol III (del reconeixement de crèdits), capítol III, secció 3a del Text Refós
de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial
Decret 1393/2007, la qual regula el reconeixement de crèdits en els estudis de grau cursats en activitats no
programades en el pla d’estudis, per tal d’incorporar el reconeixement de determinades modalitats formatives
per la millora en el nivell de coneixement, de domini i d’ús de llengües vehiculars de l’Estat.
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XII (Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011 de 28 de gener)
de l’esmentat text normatiu, per tal d’adequar-lo al contingut de la nota informativa de la Secretaria General
d’Universitats sobre l'accés als estudis oficials de doctorat dels posseïdors de titulacions oficials universitàries
espanyoles anteriors a les regulades en el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual es s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Vist que el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener estableix en el seu article 6 els requisits d'accés al doctorat,
considerant diferents supòsits d'accés en funció de les titulacions oficials universitàries ja cursades.
Atès que a l’esmentada nota de la Secretaria General d’Universitats s’estableix que els posseïdors d'una
titulació universitària oficial espanyola obtinguda conforme a anteriors ordenacions universitàries que habiliten
per a l'accés a ensenyaments de màster universitari i que hagin superat en el conjunt d'estudis universitaris
oficials un mínim de 300 crèdits ECTS, els quals, almenys 60, siguin de nivell de Màster, podran accedir a un
programa oficial de doctorat sempre i quan les universitats determinin, d'acord amb la seva normativa
específica, tant les equivalències entre els crèdits LRU i els crèdits ECTS, com els criteris de valoració dels 60
crèdits ECTS que, almenys, hagin de ser considerats com a crèdits de nivell de Màster, als efectes de que
aquests titulats accedeixin als estudis de doctorat, sens perjudici que cada universitat pugui establir requisits i
criteris addicionals per a l'admissió a un programa concret de doctorat així com, si és el cas, complements de
formació específics.
Vist que en el supòsit anterior s’hi troben determinades titulacions de la UAB que tenen una extensió superior
als 300 crèdits LRU, ateses les exigències que comporta l’habilitació a una professió i que la superació dels
estudis esmentats comporta, en ocasions, l'adquisició de competències de nivell de Màster.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vist l'article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de doctorat.
Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser
informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de juliol de 2014 i a la sessió de la
Comissió de Doctorat de 9 de juliol 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 i de la vicerectora d’Investigació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol,
aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, en els termes que s’annexen: [Document]
[Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat i a la vicerectora d’Investigació
l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 47/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la modificació del
títol V del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria
d’Investigació, relatiu a la regulació de la creació i participació en empreses per a l’explotació comercial dels
resultats de la recerca de la UAB.
Ates que en sessió del Consell de Govern de data 7 d’octubre de 2009 es va aprovar el Reglament de creació
d’empreses de base tecnològiques.
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa
de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol V del qual regula les empreses de base tecnològica de la UAB,
fruit d’incorporar en el mateix el contingut del reglament aprovat en data 7 d’octubre de 2009.
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 5 de juny de 2013 es va aprovar l’adició d’un nou títol VI al
text refós en matèria d’investigació en virtut del qual es regulà la titularitat en matèria de Propietat Intel·lectual
i Industrial dels resultats derivats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació realitzada pel personal
docent i investigador de la UAB.
Vist l’informe favorable acordat per la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics de
data 8 de juliol de 2014 pel qual es proposa la modificació del títol V del TRI en relació amb la creació i
participació en empreses per a l’explotació comercial dels resultats de la recerca de la UAB d’acord amb el text
que s’incorpora com a document 1.
Vist l'article 60 dels Estatuts de la UAB segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern
col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les
directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments,
recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.
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 modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de
Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011 i 34/2013, de
dates 2 de març i 5 de juny, respectivament, en el següent sentit:
Ú. Modificar el títol V integrat pels nous articles 77 a 94, ambdós inclosos, que resten redactats de la
manera indicada en el document 1. [Document]
DOS. Renumerar els articles 96 a 104, ambdós inclosos, del Títol VI que passaran a ser els articles 95 a
103, respectivament.
TRES. Incorporar una nova disposició transitòria tercera.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius

Acord 48/2014, de 22 de juliol, 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.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès que en sessió de 12 de juny de 2014, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell
de Govern va obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideraven pertinent, 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.
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
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.- Aprovar la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola
Universitària de Ciències Socials de la UAB.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 49/2014, de 22 de juliol, 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.
Atès que en data 12 de juny de 2014, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell de
Govern va acordar obrir un període d’informació de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments,
instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic poguessin presentar al·legacions en relació amb
l’expedient de canvi de denominació del Departament d’Economia de l’Empresa.
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
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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.- Aprovar el canvi de nom del Departament de Traducció i d’Interpretació que passa a denominar-se
Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
SEGON.- Modificar el Reglament del Departament de Traducció i d’Interpretació amb els canvis de denominació
corresponents, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER .- Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al Departament de Traducció i d’Interpretació, a la Facultat de
Traducció i d’Interpretació i als altres departaments adscrits a la Facultat.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als altres departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i
escoles.

Acord 50/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
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.
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.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic, de data 30 de juny de 2014 pel qual s’informa favorablement
el document d’incorporació de professorat lector per al curs 2014-2015, i s’eleva al Consell de Govern per a la
seva aprovació.
Atès que a la propera sessió de la Comissió de Personal Acadèmic del dia 17 de juliol de 2014 es presentarà
una modificació al punt 1 del document d’Incorporació de professorat lector per al curs 2014-2015, referent a
l’assignació a departaments, per renúncia d’un departament, i en virtut d’aquesta modificació se substituirà, si
s’escau, el Departament de Ciències Morfològiques pel Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el document Incorporació de professorat lector per al curs 2014-2015. [Document]
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 51/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
Atès que la UAB és titular d’un edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40 de Sabadell, en virtut del Decret
363/1986, de 18 de novembre, pel qual es van posar a disposició de la UAB els béns traspassats en virtut del
Reial decret 305/1985, de 6 de febrer.
Atès que per acord de 25 de maig de 1994 la UAB i l’Ajuntament de Sabadell van convenir la cessió d’ús de
l’Edifici pel termini de 20 anys, el qual va finalitzar el proppassat 25 de maig de 2014.
Atès que la UAB i l’Ajuntament de Sabadell mantenen la voluntat de mantenir el règim de cessió d’ús de l’Edifici
per tal de fomentar l’activitat intel·lectual en tots els àmbits de la cultura i del coneixement, promoure activitats
d’extensió universitària adreçades fonamentalment a la comunitat sabadellenca.
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 Relacions Institucionals i
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la cessió d’ús a l’Ajuntament de Sabadell de l’Edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40
de Sabadell, en els següents termes:
-

Objecte: Edifici situat al carrer Narcís Giralt núm. 40 de Sabadell de titularitat de la UAB.

-

Cànon: La cessió d’ús és gratuïta sens perjudici del que s’estableix en relació amb les despeses de
manteniment i subministrament.

-

Despeses de manteniment i subministrament: L’Ajuntament de Sabadell s’obliga a conservar l’Edifici en
perfectes condicions i a fer-se càrrec de totes les despeses de subministrament, manteniment,
conservació i reparacions derivades de l’ús normal de l’Edifici, així com totes aquelles obres de millora
que no alterin el conjunt de l’Edifici i que hagin estat autoritzades expressament per la UAB.

-

Termini de duració: 5 anys prorrogables de forma expressa per les parts, per períodes iguals i
successius de 5 anys fins el màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions
públiques.

-

Destinació: Activitats culturals i de formació organitzades per l’Ajuntament de Sabadell i/ò,
eventualment, actes d’entitats ciutadanes degudament autoritzades.

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 la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 52/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
Atès que per acords de dates 4 de març de 1999 i 17 de desembre de 1999 de la Junta de Govern i del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament, es va aprovar la participació de la UAB en la
constitució de la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA).
Vistos els comptes anuals de l’esmentada Fundació aprovats amb data d’efectes el 30 de juny de 2014 que
posaven de manifest unes tensions de tresoreria periòdiques que feien recomanable adoptar solucions al
respecte la qual cosa comportà que en data 4 de juliol de 2014 es reunís el patronat de la Fundació, en sessió
extraordinària, i adoptés l’acord de dissolució de la Fundació per cessió global d’actius i passius a l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), aprovant-se un balanç inicial provisional de dissolució.
Atesos els articles 314-4.2, 314-6.1 i 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que estableixen que la dissolució d’una fundació per cessió global
d’actius i passius és una operació de tracte únic que es consuma amb els acords de les entitats implicades
(cedent i cessionària del patrimoni transmès) i que exigeix l’aprovació d’un balanç de dissolució.
Atès que l’acord del patronat del CReSA de 30 de juny de 2014 va obrir un període de preparació de l’acord
formal d’aprovació d’un balanç final i un actiu final de dissolució a transferir a L’IRTA.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i
l’article 89.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que estableix que és competència del
Consell Social aprovar l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de
la universitat.
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.- Donar-se per assabentat de l’acord de dissolució de la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat
Animal (CReSA) adoptat a la sessió del patronat de l’esmentada fundació en data 4 de juliol de 2014 i, en els
seus mèrits, proposar al Consell Social aprovar la dissolució de la Fundació Privada Centre de Recerca en
Sanitat Animal (CReSA) per cessió global d’actius i passius a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA).
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 53/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
Vist l’acord del Patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer d’incorporació de la UAB com a membre
de l’esmentat Patronat.
Vist que la proposta de participació en la Fundació esmentada compta amb el vistiplau dels corresponents
membres de l’Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l’objecte de l’entitat a la qual
es proposa participar, i que es considera que la participació en aquesta Fundació és altament convenient.
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 64 t) que el Consell de Govern serà competent per proposar
al Consell Social la constitució, modificació i extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la participació de la UAB com a membre del Patronat Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
i sotmetre la contribució d’aportacions econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i
del Consell Social. [Document]
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
TERCER.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.

Acord 54/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
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 que la Comissió d’Economia i Organització va informar favorablement en sessió celebrada el 26 de juny de
2014 de la proposta de despeses plurianual per a la contractació de serveis de telecomunicacions corporatives
pe a les universitats catalanes.
Vist que l’article 89.d) de la Llei d’universitats de Catalunya estableix que correspon al Consell Social aprovar, a
proposta del Consell de Govern, la programació i la despesa pluriennal de la Universitat i que en el mateix
sentit s’expressa l’article 64.l) dels Estatuts de la UAB pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Atès que el Consell Social de la UAB en sessió celebrada el 26 de juny de 2014 va aprovar la proposta de
despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives per a les universitats
catalanes, condicionada a l’aprovació de la proposta de despesa per part del Consell de Govern de conformitat
amb el que disposa l’article 89.d) de la Llei d’universitats de Catalunya.
Vist l'article 3 lletra l) del Reglament del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de
Consell de Govern de 10 de desembre de 2013, on s’estableix que el Consell de Govern establirà amb la
participació del Consell Social, els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost anual i elevar a l'esmentat
Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal i de pressupost anual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del comissionat del Rector per a la Societat
de la Informació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions
corporatives per a les universitats catalanes, que s’annexa. [Document]
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SEGON. Encarregar al comissionat del Rector per a la Societat de la Informació 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 al Consell Social per al seu coneixement.

Acord 55/2014, de 22 de juliol, del Consell de Govern
Vist el conveni subscrit entre la Fundació Institut Guttmann i la UAB en data 1 de març de 1999, en virtut del
qual es va adscriure l’Institut Guttmann a la UAB com a institut universitari, adscripció que va ser autoritzada
per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 230/2001, de 28 d’agost.
Vist el conveni subscrit en data 23 de desembre de 2002, entre la UAB i la Fundació Privada Institut de
Neurorehabilitació Guttmann, en virtut del qual l’esmentada Fundació es va subrogar en tots els drets i
obligacions derivades del conveni subscrit entre la UAB i la Fundació Institut Guttmann a conseqüència dels
acords d’escissió parcial adoptats pels patronats de la Fundació Institut Guttmann (Fundació parcialment
escindida) i de la Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttmann (Fundació beneficiària) adoptats en data 25
d’abril de 2002.
Atès que en data 18 de juny de 2014 els respectius patronats de les Fundacions Institut Guttmann i Fundació
Institut de Neurorehabilitació Guttmann han acordat dur a terme la fusió d’ambdues fundacions per tal de
donar compliment de manera més eficient a les finalitats fundacionals.
Atès que el director gerent de les dues fundacions esmentades ha sol·licitat la conformitat de la UAB a la fusió
aprovada pels patronats de les respectives fundacions ja que els acords adoptats comporten un canvi de
titularitat respecte l’Institut de Neurorehabilitació Guttmann com a institut universitari de recerca adscrit a la
UAB, amb la conseqüent subrogació de tots els drets i obligacions de la Fundació titular anterior.
Vista la documentació justificativa de la proposta i a instàncies del vicerector de Relacions Institucionals i
Territori el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar conformitat al canvi de titularitat de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann,
institut universitari de recerca adscrit a la UAB, que passa de la Fundació Institut de Neurorehabilitació
Guttmann a la Fundació Institut Guttmann, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la Fundació
titular anterior en relació amb els convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori l’execució i el seguiment de l'acord
primer.

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

Acord 49/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
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Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau,
següents:






Comunicació Audiovisual
Disseny (EINA)
Física
Periodisme
Química

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

Acord 50/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màster
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, per tal
d’adequar-la a les necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols
oficials i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de màster
universitari següents:



.
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Electroquímica, Ciència i tecnologia
Estudis Territorials i de la Població (MUETIP)
Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge (MUPPCEL)
Relacions Internacionals, Desenvolupament i Seguretat

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

Acord 51/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de simultaneïtat d’estudis.
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la
demanda d’aquest tipus estudis.
Vista la Normativa sobre itineraris curriculars simultanis conduents a dos títols de grau, aprovada per acord del
Consell de Govern de data 12 de juny de 2014.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de simultaneïtat d’estudis dels següents
estudis:



Ciència Política i Gestió Pública + Dret
Ciències Ambientals + Geologia

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

Acord 52/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació de minors.
Vistos els articles 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves
posteriors modificacions, que estableixen que un minor és un itinerari d’universitat, amb responsabilitat de
programació d’un centre, que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit
diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans
d’estudis, i que disposen, entre d’altres, que aquests estudis seran aprovats per la Comissió competent en
matèria d’ordenació acadèmica dels estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació dels minors següents:




Evolució i Paleontologia Humana
Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Globa, amb el compromís de revisar el contingut de les
assignatures, especialment pel que fa referència al nivell mínim d'accés i al nombre de places que cada
assignatura ofereix.

SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió."

Acord 53/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes per al
procés d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartació de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació
de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació dels centres següents:


Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann

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

Acord 54/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de
lliure elecció, per al curs acadèmic 2014/2015, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres
entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2014/2015
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Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs
2014/2015 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. [Document]
SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2014/2015 aprovades pels centres de la UAB. [Document]
TERCER.- Encarregar a la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 55/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2013-2014 i 2014-2015.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al
curs acadèmic 2013-2014 i 2014-2015.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2013-2014 i 2014-2015.
[Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 56/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2014-2015.
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 5 de desembre de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau.
[Document]
SEGON.- Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 57/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Text Refós de la
Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret
1393/2007.
Vista la necessitat d’actualitzar el Títol III (del reconeixement de crèdits), capítol III, secció 3a del Text Refós
de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial
Decret 1393/2007, la qual regula el reconeixement de crèdits en els estudis de grau cursats en activitats no
programades en el pla d’estudis, per tal d’incorporar el reconeixement de determinades modalitats formatives
per la millora en el nivell de coneixement, de domini i d’ús de llengües vehiculars de l’Estat.
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Vista la necessitat d’actualitzar l’Annex XI (qualificacions) de la normativa acadèmica abans esmentada, pel que
fa a l’equivalència de les qualificacions qualitatives, per tal d’adaptar-lo a la modificació aprovada per acord del
Consell de Govern de data 9 d’abril de 2014, respecte de la concessió dels premis extraordinaris de grau.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable
als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 58/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
-

.

Màster en Gènere i Comunicació
Màster en Administració i Direcció de comerços i distribució (semipresencial)
Màster en Administració i Direcció de comerços i distribució (on line)
Màster en Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution (anglès
semipresencial)
Màster en Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals (Semipresencial)
Màster en Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals (on line)
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Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional
Màster en Endocrinologia Pediàtrica
Màster en International Business Management (Semipresencial)
Màster en International Business Management (on line)
Màster en Logística Integral (Semipresencial)
Màster en Logística Integral (on line)
Màster en Reconstructive Microsurgery
Diploma de postgrau en Cardiopaties congènites
Diploma de postgrau en Guiatge, Assessorament i informació a grups de turistes nacionals i
internacionals
Diploma de postgrau en Patrons d’aprenentatge i educació de qualitat
Diploma de postgrau en Diplomàcia
Diploma de postgrau en Reconstructive Microsurgery of the Limb

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

Acord 59/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 60/2014, de 3 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
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Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat,
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 61/2014, de 23 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les convocatòries d’ajuts del
Programa Propi UAB, Programa Propi Califòrnia UAB i Programa Erasmus+ Estudis, de mobilitat d’estudiants de
grau, llicenciatura o enginyeria, per al curs acadèmic 2015-2016.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau, llicenciatura, enginyeria o màsters
universitaris de 90 o més crèdits ECTS durant el curs 2015-2016.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les convocatòries d’ajuts del Programa Propi UAB, Programa Propi Califòrnia UAB i Programa
Erasmus+ Estudi, per a estudiants matriculats en estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o màsters
universitaris de 90 o més crèdits ECTS, per al curs acadèmic 2015-2016. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 62/2014, de 23 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
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Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les convocatòries d’ajuts del
Programa Propi UAB i del programa Erasmus + Estudi (convocatòries d’octubre), per a estudiants matriculats
en màsters universitaris, per al curs acadèmic 2014-2015.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de màster universitari de 60 crèdits ECTS durant el curs
2014-2015.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les convocatòries d’ajuts del Programa Propi UAB i d’Erasmus + Estudi (convocatòries
d’octubre), per a estudiants matriculats en màsters universitaris de 60 crèdits ECTS, per al curs acadèmic
2014-2015. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 63/2014, de 23 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2014-2015.
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau.
[Document]
SEGON.- Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 64/2014, de 23 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents
- Màster en Ensenyament de català com a primera i segona llengua
- Diploma de postgrau en Ensenyament de català com a primera i segona llengua
Per assentiment, la Comissió d'Afers Acadèmics acorda:
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
-

Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

de
de
de
de
de
de
de

postgrau
postgrau
postgrau
postgrau
postgrau
postgrau
postgrau

en
en
en
en
en
en
en

Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia
Content and Language integrated learning (CLIL)
Correcció i Assessorament Lingüístic
Estil de Vida Saludable
Gràfica Narrativa al Segle XXI
Recerca i Innovació en Ciències de la Salut
Turisme i Humanitats

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.
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Acord 65/2014, de 23 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.-Informar favorablement la creació del títol de Màster en Ensenyament de català com a primera i
segona llengua i del Diploma de postgrau en Ensenyament de català com a primera i segona llengua.
Per assentiment, la Comissió d'Afers Acadèmics acorda:
SEGON.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 66/2014, de 23 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau.
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Antropologia Social i Cultural
Arqueologia
Estudis Anglesos
Estudis Clàssics
Estudis Francesos
Filosofia
Geografia i Ordenació del Territori
Història
Història de l'Art
Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Musicologia
Estudis d'Anglès i Català
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Estudis d'Anglès i Espanyol
Estudis d'Anglès i Francès
Estudis d’Espanyol i de Clàssiques
Estudis de Català i de Clàssiques
Estudis de Català i Espanyol
Estudis de Francès i Català
Estudis de Francès i de Clàssiques
Estudis de Francès i Espanyol

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

Acord 67/2014, de 23 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de modificació de mínors.
Vista la necessitat de modificar el pla d’estudis del mínor en Traducció i Interpretació per tal d’adequar-lo a les
necessitats actuals.
Vistos els articles 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves
posteriors modificacions, que estableixen que un mínor és un itinerari d’universitat, amb responsabilitat de
programació d’un centre, que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit
diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans
d’estudis, i que disposen, entre d’altres, que aquests estudis seran aprovats per la Comissió competent en
matèria d’ordenació acadèmica dels estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del mínor en Traducció i Interpretació.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
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I.4.2. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Acord 11/2014, de 9 de juliol de la Comissió extraordinària de Doctorat.
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació de la regulació sobre els requisits d’accés als
programes de doctorat.
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XII (Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011 de 28 de gener) i
l’Annex XIII (Taula d’equivalència per al còmput de crèdits ECTS a l’efecte de l’admissió al doctorat) de
l’esmentat text normatiu, en el qual es regulen els estudis de doctorat de conformitat al RD 99/2011 de 28 de
gener, per tal d’adequar-lo al contingut de la nota informativa de la Secretaria General d’Universitats sobre
l'accés als estudis oficials de doctorat dels posseïdors de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a
les regulades en el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual es s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
Vist que el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener estableix en el seu article 6 els requisits d'accés al doctorat,
considerant diferents supòsits d'accés en funció de les titulacions oficials universitàries ja cursades.
Atès que a l’esmentada nota de la Secretaria General d’Universitats s’estableix que els posseïdors d'una
titulació universitària oficial espanyola obtinguda conforme a anteriors ordenacions universitàries que habiliten
per a l'accés a ensenyaments de màster universitari i que hagin superat en el conjunt d'estudis universitaris
oficials un mínim de 300 crèdits ECTS, els quals, almenys 60, siguin de nivell de Màster, podran accedir a un
programa oficial de doctorat sempre i quan les universitats determinin, d'acord amb la seva normativa
específica, tant les equivalències entre els crèdits LRU i els crèdits ECTS, com els criteris de valoració dels 60
crèdits ECTS que, almenys, hagin de ser considerats com a crèdits de nivell de Màster, als efectes de que
aquests titulats accedeixin als estudis de doctorat, sens perjudici que cada universitat pugui establir requisits i
criteris addicionals per a l'admissió a un programa concret de doctorat així com, si és el cas, complements de
formació específics.
Vist que en el supòsit anterior s’hi troben determinades titulacions de la UAB que tenen una extensió superior
als 300 crèdits LRU, ateses les exigències que comporta l’habilitació a una professió i que la superació dels
estudis esmentats comporta, en ocasions, l'adquisició de competències de nivell de Màster.
Vist l’article 14.3. b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis i ensenyaments
de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat de la UAB ha adoptat els següents
ACORD
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de l’article 339 i de l’annex XIII de la Normativa acadèmica de
la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret
1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

I.4.3. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 4/2014, de 2 de juliol de la Comissió d’Investigació
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació núm. 2/2014, de 7 de maig, en virtut del qual es va aprovar la
Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent investigador a la UAB.
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Atès que l’article 10 de les bases de la convocatòria estableix una sèrie de criteris per avaluar les sol·licituds de
participació rebudes i preveu la constitució d’una comissió nomenada per la Comissió d’Investigació per
realitzar la selecció de les persones candidates d’acord amb els esmentats criteris.
Vista la llista de sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de
talent investigador a la UAB
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la següent composició de membres de la comissió de selecció de candidats per la
Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent investigador a la Universitat
Autònoma de Barcelona:

1
2
3
4
5

Àmbit coneixement
Ciències socials
Ciències socials
Ciències experimentals
Ciències experimentals
Junta PDI/RyC

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Membre
José Luis Molina González
Pere Ysàs Solanes
Pere Ara Bertrán
Jordi Surrallés Calonge
Emilio Luque Fadón

SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius

Acord 5/2014, de 2 de juliol de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació.
Atès que l’Equip de Govern ha considerat la oportunitat de mantenir la Convocatòria d’estades de curta durada
a l’estranger per a becaris de les convocatòries PIF UAB.
Vistes les bases de la convocatòria establertes.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’estades de curta durada a l’estranger per a becaris de les convocatòries PIF
UAB d’acord amb les bases establertes. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius

Acord 6/2014, de 24 de juliol de la Comissió extraordinària d’Investigació
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació núm. 2/2014, de 7 de maig, en virtut del qual es va aprovar la
Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent investigador a la UAB en virtut de la
qual es van proveir 3 ajuts per a la contractació temporal de personal investigador doctor amb acreditada
trajectòria investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona consistent en la formalització dels
corresponents contractes d’investigador distingit per tres anys per import íntegre brut anual de 35.060 euros
cadascun.
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació núm. 4/2014, de 2 de juliol, pres a l’empara del que disposa l’article
10 de les bases de la convocatòria, segons el qual es va aprovar la següent composició de la comissió de
selecció de candidats de la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander:

1
2
3
4
5

Àmbit coneixement
Ciències socials
Ciències socials
Ciències experimentals
Ciències experimentals
Junta PDI/RyC

Membre
Dr. José Luis Molina González
Dr. Pere Ysàs Solanes
Dr. Pere Ara Bertrán
Dr. Xavier Navarro Acebes
Dr. Emilio Luque Fadón

Atès que en data 10 de juliol de 2014 la comssió de selecció de la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de
Santander es va reunir per a la valoració tècnica de les candidatures presentades i va acordar presentar a la
Comissió d’Investigació la llista prioritzada de les candidatures presentades annexada com a document 1 per tal
que la Comissió pugui resoldre de la Convocatòria.
Atès que de la llista de candidatures prioritzada es desprèn que la tercera millor nota és ostentada per dos
candidats.
Atès que hi ha crèdit pressupostari que permeti ampliar la dotació pressupostària per cobrir un 4r ajut.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la resolució de la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent
investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona, als candidats que han obtingut les 3 millors puntuacions.
[Document]
SEGON.- Com a conseqüència de l’anterior acord, ampliar el pressupost de la convocatòria per cobrir un 4r
ajut, realitzant les corresponent previsions pressupostàries a l’efecte.
TECER.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.4.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 21/2014, de 17 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les propostes dels departaments per a nomenaments del professorat emèrit proposades al vicerector de
Professorat i Programació Acadèmica.
Vistos l'article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'Universitats i l'article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que
disposen que les universitats, d'acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d'octubre pel qual s'aproven els Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes
de selecció del professorat emèrit.
Vist l'article 12 del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic trametrà l'expedient a la Comissió de Personal Acadèmic, la
qual, després de sol·licitar els informes que consideri oportuns, decidirà sobre l'aprovació de la proposta de
nomenament per delegació del Consell de Govern.
Atesa la creació en la Comissió de Personal Acadèmic d’una subcomissió que examina les propostes i les eleva a
la Comissió per a la seva consideració.
Vist l'article 18.2 d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon
aprovar, per delegació del Consell de Govern, els nomenaments de professors i professores emèrits.
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.- La Comissió de Personal Acadèmic, acorda aprovar, per delegació del Consell de Govern, el
nomenament de professorat emèrit als professors i professores següents:
-

39620551S per 15 vots a favor i 3 abstencions.
38015512P per 17 fots a favor i 1 abstenció.
46200137Z per 15 vots a favor i 3 abstencions.
36938108Q per 17 vots a favor i 1 abstenció.
37627548P per 14 vots a favor, 1 en vot contra i 3 abstencions.
41333978B per 17 vots a favor i 1 abstenció.
41906026A per 17 vots a favor i 1 abstenció.
37234187Q per 17 vots a favor i 1 abstenció.
46100823Z per 16 vots a favor, 1 en vot contra i 1 abstenció.
36459571V per 15 vots a favor, 1 en vot contra i 2 abstencions.
46200541G per 17 vots a favor i 1 abstenció.

Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 22/2014, de 17 de juliol 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.
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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.
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 que l’esmentat calendari
preveu que en data 17 de juliol de 2014 es presentarà a la Comissió de Personal Acadèmic la llista d’admesos i
exclosos i de la prelació dels admesos de la 12a. convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors
Predoctorals per al curs 14/15.
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 llista d’admesos i exclosos i la prelació dels admesos de la 12a. convocatòria per a la
contractació d’investigadors predoctorals per al curs 2014/2015. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.

Acord 23/2014, de 17 de juliol 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.
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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic, de data 30 de juny de 2014 pel qual s’informa favorablement
el document d’incorporació de professorat lector al curs 2014-2015, i elevar-ho al Consell de Govern per a la
seva aprovació.
Atès que el Departament de Ciències Morfològiques ha manifestat la seva renúncia a que li sigui assignada una
plaça de professorat lector en la propera convocatòria pel curs 2014-2015, i que l’aplicació del procediment
descrit al punt 1er. del document, relatiu a l’assignació als Departaments, donaria com a resultat que és al
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social on s’hauria d’adscriure una plaça de lector, en substitució de
l’esmentat Departament.
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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 ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Informar favorablement la modificació del punt 1 del document d’incorporació de professorat lector al
curs 2014-2015, en el sentit de substituir el Departament de Ciències Morfològiques pel de Pedagogia
Sistemàtica i Social i elevar-ho al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.

Acord 24/2014, de 17 de juliol 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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 de juny de 2014 pel qual s’aproven les
contractacions 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 el següent
ACORD
Aprovar la dotació extraordinària d’una plaça d’agregat al Departament de Ciència Animal i dels Aliments amb
els condicionants següents:
Primer.- Es dotarà la plaça i no s’ocuparà ni provisionalment.
Segon.- La primera jubilació d’una plaça de caràcter permanent que es produeixi al departament serà
amortitzada.
Tercer.- Una plaça de PIF s’amortitzarà en el moment que la persona que l’ocupa finalitzi el seu contracte.
Quart.- L’eventual obtenció de l’ajut I3 i dels recursos econòmics obtinguts per projectes i convenis de recerca
del grup d’investigació al que s’ascrigui l’investigador servirà per finançar el període transitori.
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Cinquè. Es presentarà a aquesta Comissió el balanç econòmic dels recursos previstos per a aquesta plaça.

Acord 25/2014, de 17 de juliol 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
ACORDS
Primer.- Aprovar la pròrroga pel curs acadèmic 2014/2015 del reconeixement com a investigadors vinculats a la
UAB de diversos investigadors de l’entitat Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada (CIMA), amb
destinació a l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB.
Segon.- Aprovar la pròrroga pel curs acadèmic 2014/2015 del reconeixement com a investigador vinculat a la
UAB d’un investigador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb destinació a
l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB.
Tercer.- Aprovar la pròrroga pel curs acadèmic 2014/2015 del reconeixement com a investigador vinculat a la
UAB d’un investigador de la Fundació ENT, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
de la UAB.
Quart.- Aprovar la pròrroga pel curs acadèmic 2014/2015 del reconeixement com a investigador vinculat a la
UAB d’un investigador del Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural de la
Generalitat de Catalunya a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB.
Cinquè.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 26/2014, de 17 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord de 30 de juny de 2014 de la Comissió de Personal Acadèmic, pel qual s’aprova la resolució de la
convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB per trams generats fins al 31-12-2013.
Atès que s’ha produït una errada en la resolució corresponent al període d’avaluació que una professora havia
sol·licitat i el que efectivament es va consignar a la resolució i que cal esmenar aquesta errada.
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú que preveu que les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètic existents en els seus
actes.
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
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ACORDS
Primer.- Corregir l’error advertit a la resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del
professorat de la UAB per trams generats fins al 31-12-2013 corresponent a l’avaluació de la professora amb
NIF 37654789V en el sentit següent:
Pel que fa al període meritat de la professora amb NIF 37654789V on diu del 01/10/2007 al 30/09/2013, ha de
dir del 01/10/2007 al 30/09/2012.
Segon.- Encarregar a la la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest
acord.

I.4.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 1/2014, de 8de juliol de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics.
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB consistent en informar
favorablement la modificació del títol V del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma
de Barcelona en matèria d’Investigació, relatiu a la regulació de la creació i participació en empreses per a
l’explotació comercial dels resultats de la recerca de la UAB.
Ates que en sessió del Consell de Govern de data 7 d’octubre de 2009 es va aprovar el Reglament de creació
d’empreses de base tecnològiques.
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa
de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol V del qual regula les empreses de base tecnològica de la
UAB, fruit d’incorporar en el mateix el contingut del reglament aprovat en data 7 d’octubre de 2009.
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 5 de juny de 2013 es va aprovar l’adició d’un nou títol VI al
text refós en matèria d’investigació en virtut del qual es regulà la titularitat en matèria de Propietat Intel·lectual
i Industrial dels resultats derivats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació realitzada pel personal
docent i investigador de la UAB.
Vista la proposta de modificació del títol V del TRI en relació a la creació i participació en empreses per a
l’explotació comercial dels resultats de la recerca de la UAB d’acord amb el text que s’incorpora com a
document 1.
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon informar sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de
Govern en matèria de disposicions normatives pel que fa a propietat intel·lectual i industrial.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, es presenta a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de
la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm.
24/2011 i 34/2013, de dates 2 de març i 5 de juny, respectivament, en el següent sentit:
Ú. Modificar el títol V integrat pels nous articles 77 a 94, ambdós inclosos, que resten redactats de la
manera indicada en el document 1.
DOS. Reanomenar els articles 96 a 104, ambdós inclosos, del Títol VI que passaran a ser els articles 95 a
103, respectivament.
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TRES. Incorporar una nova disposició transitòria tercera.
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 2/2014, de 8 de juliol de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics.
Vist el debat suscitat a les sessions de la comissió de dates 19 de març de 2014 i 12 de maig del 2014 en torn
a diferents documents de proposta de la definició de transferència i els seus indicadors.
Vist el tercer document sobre la proposta de definició de transferència i els seus indicadors.
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon informar sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de
Govern en matèria de transferència de coneixements.
Vist l'article 18.4.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar sobre les
propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern sobre disposicions
normatives en matèria de personal acadèmic.
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, es presenta a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats del document sobre definició de transferència i els seus indicadors.
SEGON.- Elevar aquest informe favorable a la Comissió de Personal Acadèmic per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 3/2014, de 8de juliol de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics.
Vist el debat suscitat a la sessió del 12 de maig del 2014 sobre l’anàlisi del retorn derivat dels contractes de
l’article 83 de la LOU.
Vists els Acords de la Junta de Govern de 4/02/1994 i de 17/12/1998 per la qual es va aprovar la normativa de
Contractes, Treballs i Convenis amb l’exterior i a l’Acord del Consell de Govern de 9 de juny de 2008 sobre
proposta d’igualació del percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead.
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Atesa la proposta de modificació de la normativa sobre retorn del cànon i de l’overhead.
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon informar sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de
Govern en matèria de transferència de coneixements.
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar sobre les propostes
que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern sobre normatives en matèria
d’investigació.
Vist l'article 10.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’economia i organització, que estableix que li correspon informar sobre les
propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica.
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, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la modificació de la normativa sobre proposta d’igualació del
percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juny de
2008 d’acord amb els paràmetres establerts.
SEGON.- Elevar aquest informe favorable a la Comissió d’Investigació i a la Comissió d’Economia i
d’organització per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del rector, de 22 de juliol de 2014, per la qual es designa el vicerector de Professorat i
Programació Acadèmica, doctor Juan Jesús Donaire Benito, rector suplent durant el període comprès entre el 30
de juliol i el 10 d’agost de 2014, ambdós inclosos.
Resolució del rector, de 22 de juliol de 2014, per la qual es designa el vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, doctor Lluís Tort Bardolet, rector suplent durant el període comprès entre l l’11 i el 31 d’agost de
2014, ambdós inclosos.
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 14 de maig de 2014, entre la UAB i la Escuela Politécnica Nacional (Equador) de cooperació
internacional.
Conveni de 2 de juny de 2014, entre la UAB i la Universidad Politécnica de Aguascalientes (Mèxic) de
cooperació internacional.
Conveni de 6 de juny de 2014, entre la UAB, l’Université Toulouse 2 Le Mirail (França) i EINA, Centre
Universitari de Disseny i Art adscrita a la UAB de cooperació internacional.
Conveni de 15 de juny de 2014, entre la UAB, l’ Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua i el Basque
Institute per impulsar els estudis d'euskara i de cultura basca en la UAB i promoure i difondre activitats
relacionades amb les esmentades matèries (seminaris, conferències, jornades, etc.).

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 1 de gener de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Rubí per establir la participació en el projecte
“Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2014.
Conveni de 10 de gener de 2014, entre la UAB i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per establir les
condicions per a la incorporació de la UOC com a coeditora i encarregada de la publicació de la revista científica
“Anàlisi”.
Conveni de 1 de febrer de 2014, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) pel
qual la UAB encarrega a la FUAB la promoció de l’oferta formativa de la UAB en l’àmbit internacional.
Conveni de 3 de febrer de 2014, entre la UAB i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) per a la línia de finançament AGAUR per estudis.
Addenda de 20 de febrer de 2014, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) i l’Escola d’Administració Pública Catalana al conveni de 1 d’octubre de 2007, per concretar
l’aportació econòmica de l’EAPC a les despeses de l’exercici 2014 ocasionades per la realització del Màster en
Gestió Pública del curs 2013-2014.
Addenda de 17 de març de 2014, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) al conveni de 1 d’octubre de 2007 per a la realitzacio del Màster en Gestió Pública 2014-2015
Conveni de 25 d’abril de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Banyoles pel foment de la col·laboració docent
i científica entre amdues institucions a través de la creació del Campus d’Arqueologia de Banyoles.
Conveni de 29 d’abril de 2014, entre la UAB, la Asociación por la Memória Histórica del Partido del Trabajo
de España i la Joven Guardia Roja de España de col·laboració per a la custòdia i conservació dels materials
produïts pel PTE i JGRE
Addenda de 19 de maig de 2014, entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) al conveni per a l’ampliació de l’eina de consulta d’indicadors.
Conveni de 29 de maig de 2014, entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC) de col·laboració
docent 2013-14
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Conveni de 29 de maig de 2014, entre la UAB i Universidad de Zaragoza (UNIZAR) de cooperació pel qual la
UAB es compromet a acollir estudiants dels centres d’UNIZAR per la realització de pràctiques acadèmiques
externes.
Conveni de 3 de juny de 2014, entre la UAB i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya de col·laboració pel qual la Facultat de Ciències de la Comunicació tindrà dret a una inscripció com a
membre de ple dret del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
Conveni de 10 de juny de 2014, entre la UAB, el Parlament de Catalunya i les Universitats del Sistema
Universitari de Catalunya per a la consolidació del projecte “Setmana del Parlament Universitari”.
Conveni de 11 de juny de 2014, entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de
col·laboració per a la contractació de serveis de telecomunicacions corporatives.
Conveni de 18 de juny de 2014, entre la UAB i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) pel
desplegament de programes educatius per contribuir al coneixement i utilització de llengües estrangeres de
l’alumnat de les escoles de Barcelona. L’IMEB cedirà l’espai de l’antiga Biblioteca Lola Anglada per acollir als
joves que participin en el Programa d’Immersió Lingüística al districte esquerra de l’Eixample.
Conveni de 19 de juny de 2014, entre la UAB i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel
qual el Departament de Cultura ofereix 6 places per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques externes
per als alumnes de les llicenciatures en Història i Història de l'Art de la UAB – 2014.
Annex de 20 de juny de 2014, entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) de modificació de
l’annex del conveni de col·laboració per regular les contribucions de la UAB al programa de Beques Doctorals i
Postdoctorals de la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath).
Conveni de 21 de juny de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Terrassa per a emmarcar l’actuació en la
participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2014.
Conveni de 30 de juny de 2014, entre la UAB i la Corporació Alimentària Guissona, S.A. per regular que els
estudiants de la Facultat de Veterinària de la UAB puguin accedir i visitar les instal·lacions de Guissona.
Conveni de 4 de juliol de 2014, entre la UAB i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per a
la creació d’un “Observatori de comunicació, videojoc i entreteniment”.
Conveni de 7 de juliol de 2014, entre la UAB i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de
col·laboració per a la utilització dels serveis de geocodificació de l’ICGC.
Conveni de 15 de juliol de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Canovelles per a emmarcar l’actuació en la
participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2014.
Addenda de 21 de juliol de 2014, entre la UAB i la Fundació ENT pel reconeixement d'investigadors vinculats
(IVU's) - Dr. Miquel Ortega, pròrroga curs 2014-2015
Conveni de 21 de juliol de 2014, entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària per regular les condicions
per les quals la UAB transferirà a la FAS l’import de la subvenció atorgada per la Fundación Universia.
Conveni de 23 de juliol de 2014, entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a emmarcar
l’actuació en la participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2014.
Conveni de 23 de juliol de 2014, entre la UAB i Eu2P Université de Bordeaux de prolongació del Màster i
acord de validació del certificat del Màster Eu2P.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

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

ORDRE ECO/197/2014, de 10 de juny, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya, de modificació de l'Ordre ECO/119/2014, de 2 d'abril, per la qual es crea l'Escola de
Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i s'implanten sis programes oficials de doctorat (DOGC
07/07/2014 núm. 6658. [Ordre]
Entitats que donen d’alta a partir de la resolució
Escola de Doctorat
Ecola de Postgrau

Codificació BADUS
600
650

IV.2. Escoles universitàries adscrites
[tornar a l’índex]

ORDRE ECO/198/2014, de 13 de juny, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Escola Doctor Robert a la Universitat Autònoma de
Barcelona i s'implanta l'estudi universitari oficial de màster universitari en medicina transfusional i teràpies
cel·lulars avançades/Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies (DOGC 07/07/2014 núm. 6658).
[Ordre]

IV.3. Departaments
[tornar a l’índex]

Canvi de nom del Departament de Traducció i d'Interpretació a partir de l'acord 49/2014, de 22 de juliol,
del Consell de Govern, pel qual s'aprova el canvi de nom del Departament de Traducció i d'Interpretació que
passa a denominar-se Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
Entitats que donen d’alta a partir de la resolució
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Codificació BADUS
2558

Entitats que donen de baixa a partir de la resolució
Departament de Traducció i d'Interpretació

Codificació BADUS
441

IV.4. Participació en altres centres
[tornar a l’índex]

Acord 60/2014, de 24 de juliol, del Consell Social, pel qual s’aprova la participació de la UAB com a
membre del Patronat Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
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V. Nomenaments
i cessaments

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

V.1.1. Cessaments
Resolució del rector, de 31 d’agost de 2014, per la qual el senyor Carles Rubio García cessa com a director
de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

V.2. Departaments
[tornar a l’índex]

V.2.1. Cessaments
Resolució del rector, de 31 d’agost de 2014, per la qual el senyor Jordi Mas López cessa com a secretari
del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 31 d’agost de 2014, per la qual la senyora M. Lluïsa Presas Corbella cessa com a
directora del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 31 d’agost del 2014, per la qual la senyora Anna Matamala Ripoll cessa com a
coordinadora de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del rector, de 31 d’agost de 2014, per la qual la senyora Maria Pilar Sánchez Gijón cessa com a
coordinadora de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació.

V.3. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

V.5.1. Nomenaments
Resolució del rector suplent, de 31 de juliol de 2014, per la qual nomena temporalment el doctor Oscar
Rebollo Izquierdo director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, a partir de l’1 de setembre 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 7
de juliol de 2014, per la qual es convoca concurs intern per a la provisió de la plaça de cap d’unitat a la Unitat
d’Avaluació de la Qualitat - Oficina de Qualitat Docent.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 9
de juliol de 2014, per la qual es convoca concurs públic de contractació temporal mitjançant contracte
d’interinitat per substitució, de la plaça de tècnic/a especialista de granges amb destinació al Servei de Granges
i Camps Experimentals de l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 9
de juliol de 2014, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de les places, en adjudicació
directa, que tot seguit es detallen:
Codi

Denominació

Nivell

C01

Administratiu/iva

16

Administració de Centre de Ciències de la Comunicació
Gestió Acadèmica

13:30-21:00

C02

Administratiu/iva

16

Administració de Centre de Ciències i de Biociències
Departament de Química

09:00-17:30

C03

Administratiu/iva

16

Administració de Centre de Ciències i de Biociències
Gestió Acadèmica de Biociències

09:00-17:30

C04

Administratiu/iva

16

Administració de Centre de Ciències i de Biociències
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

09:00-17:30

C05

Administratiu/iva

16

Administració de centre de l’Escola de Postgrau
Recursos i Finances

09:00-17:30

C06

Administratiu/iva

16

Àrea de Gestió de la Recerca
Unitat de Gestió de Dades

09:00-17:30

C07

Administratiu/iva

16

Àrea de Gestió de la Recerca
Unitat de Gestió de Recursos

09:00-17:30

C08

Administratiu/iva

16

Àrea de Gestió de la Recerca
Unitat de Gestió de Recursos

09:00-17:30

C09

Administratiu/iva

16

Àrea de Gestió de la Recerca
Unitat de Gestió de Recursos

09:00-17:30

C10

Administratiu/iva

16

C11

Administratiu/iva

16

C12

Administratiu/iva

16

.

Destinació (Unitat Orgànica)

Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i
de Suport a la Recerca
Administració PIF
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i
de Suport a la Recerca
Nòmines i Seguretat Social
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de juliol de 2014, per la
qual es publica un anunci per tal de cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de gestor/a
d’atenció a l’usuari de la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau, amb horari de 9 a 17’30 hores.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 29
de juliol de 2014, per la qual convoca concurs públic de contractació temporal d’una plaça de tècnic/a
especialista de laboratori amb destinació al Departament de Ciències de la Computació de l’Administració de
Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 29
de juliol de 2014, per la qual convoca concurs públic de contractació temporal d’una plaça de tècnic/a
especialista de laboratori amb destinació a l’Administració de centre de Veterinària.

VI.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de juliol de 2014, per la qual
es resol atorgar a la senyora Maria Miquel Aloy la comissió de serveis per tal de cobrir provisionalment la plaça
d’administratiu/iva responsable amb destinació al Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de
la Salut (Administració de Centre de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Psicologia).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 2 de juliol de
2014, per la qual adscriu el senyor Miquel Costa Simón a l’Oficina de Valorització i Patents.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 2 de juliol de
2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de
vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura, de
2 de juliol de 2014, per la qual nomena la senyora Laura Assens Montull per tal d’ocupar una plaça de gestora
amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 2 de juliol de
2014, per la qual concedeix a la senyora Leticia Julià Romea l’excedència voluntària per interès particular amb
reserva de lloc de treball per un període mínim d’un any i màxim de tres anys.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura, de
2 de juliol de 2014, per la qual nomena el senyor Jesús A. López Jiménez funcionari interí de l’escala de
gestió, amb destinació al Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 2 de juliol de
2014, per la qual concedeix a la senyora Laura Assens Montull 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, de 2 de juliol de
2014, per la qual concedeix al senyor Jesús A. López Jiménez 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, de 3 de juliol de
2014, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora Susana Ferrer Argelich a l’Àrea de Gestió de la
Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 3 de juliol de
2014, per la qual adscriu, definitivament, la senyora Maria Dolors Servetó López per ocupar una plaça a l’Àrea
d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 7 de juliol de
2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats d’administrador de
Serveis del Campus de Sabadell al senyor Francisco Quesada Martos.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 8 de juliol de
2014, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Loida Ibars Samaniego per ocupar una plaça
amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Lletres de Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 8 de juliol de
2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de
vigilants al senyor Ramon Queralt Canora.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 8 de juliol de
2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de
vigilants al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap del Suport
Logística i Punt d’Informació de la Facultat de Ciències, a la senyora M. Ángeles Guijarro Martin.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Raquel Carmona Herranz per ocupar una plaça a la
Unitat de Contractació, de l’Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Núria González Tejada per ocupar una plaça a la
Unitat de Compres, de l’Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Guadalupe Prat Mendiola per ocupar una plaça a la
Unitat de Contractació, de l’Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Núria Font Castany per ocupar una plaça a la Unitat
de Contractació, de l’Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Margarita Garcia Bofill per ocupar una plaça a la
Unitat de Compres, de l’Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Marta Miracle Badia per ocupar la plaça com a cap
de la Unitat de Contractació, de l’Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 10 de juliol
de 2014, per la qual adapta el nomenament del senyor Agustí Verde Parera, per ocupar la plaça com a cap de
l’Oficina de Compres i Contractació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, d’11 de juliol de
2014, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Adela Ramírez Márquez al Suport Logístic i Punt
d’Informació de la Facultat de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 15 de juliol
de 2014, per la qual encarrega al senyor Josep Franquesa Sobrino, cap de la Unitat de Recursos i Finances de
l’Escola de Postgrau, la coordinació de les activitats de la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de juliol de 2014, per la
qual es el resol el concurs públic de contractació temporal d’una plaça de tècnic/a superior en bioseguretat amb
destinació a l’Oficina de Media Ambient i l’adjudica al senyor Efrén Riu Pastor.
Resolució de la cap de l’àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 18 de juliol
de 2014, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora M. Antònia Vila Gutiérrez per a ocupar una
plaça a la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 18 de juliol
de 2014, per la qual perllonga l’encàrrec, provisional, de les funcions i les responsabilitats per a la posada en
marxa de modificacions i millores de l’aplicatiu de plans docents (PDS) al senyor Alberto Noguera Carmona.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 54 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 120

juliol i agost / 2014

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 18 de juliol
de 2014, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, per un període màxim de 6 mesos, el senyor Esteban
Arenas Maestre, al Suport Logístic i Punt d’Informació (SLiPI) de la Facultat de Dret i Aulari Central.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització, de 21 de juliol
de 2014, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Miquel Aloy per a ocupar una plaça al
Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de juliol de 2014, per la
qual s’adjudica, en el torn de trasllat, la plaça amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i
de l’Educació –Administració de Centre de Lletres i Psicologia-, a la senyora María Carmen Velasco Márquez, i
declara deserta la plaça d’administratiu/iva amb destinació al Departament de Física –Administració de Ciències
i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de juliol de 2014, per la
qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, de 3 places de l’escala
administrativa, quedant desertes les places amb les següents destinacions: Gestió Acadèmica de la Facultat de
Ciències de l’Educació, Gestió Acadèmica d ela Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia i Gestió Acadèmica i
Suport Logístic de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de juliol de 2014, per la
qual es resol el concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, d’una
plaça de tècnic/a especialista de Laboratori amb destinació al Servei d’Estabulari de l’Administració de Centre
de Medicina i adjudica la plaça al senyor Lluís Pérez Esquirol.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2014, per la
qual es resol la convocatòria de concurs general per a la provisió de 12 places de l’escala administrativa, segons
s’indica tot seguit:
1.- Declarar desertes les places següents:
· Administratiu/iva amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de Ciències de la
Comunicació.
· Administratiu/iva amb destinació a l’Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental de l’Administració de
Centre de Ciències i Biociències.
· Administratiu/iva amb destinació a la Unitat de Recursos i Finances de l’Administració de Centre de
l’Escola de Postgrau.
· Administratiu/iva amb destinació a la Unitat de Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca.
· Administratiu/iva amb destinació a la Unitat de Gestió de Recursos de l’Àrea de Gestió de la Recerca.
· Administratiu/iva amb destinació a la Unitat de Gestió de Recursos de l’Àrea de Gestió de la Recerca.
· Administratiu/iva amb destinació a l’Administració PIF de l’Àrea de Personal d’Acadèmic, Investigador en
Formació i de Suport a la Recerca.
· Administratiu/iva amb destinació a la Unitat de nòmines i Seguretat Social de l’Àrea de Personal
Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca.
· Administratiu/iva amb destinació a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
2.- Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Química de l’Administració de Centre de ciències i de
Biociències a la senyora Sara Tomás Fernández.
3.- Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències de l’Administració de Centre de
Ciències i de Biociències a la senyora Eva del Pino Pérez.
4.- Adjudicar la plaça amb destinació a la Unitat de Gestió de Recursos de l’Àrea de Gestió de la recerca a la
senyora Maria Lourdes Larramona Carrera.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de juliol de 2014, per la
qual adjudica, en torn de trasllat, la plaça amb destinació a l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració al
senyor José Ignacio Ruiz Salmerón.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de juliol de 2014, per la
qual es declara deserta la comissió de serveis de la plaça de gestor/a d’atenció a l’usuari amb destinació a la
Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 55 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 120

juliol i agost / 2014

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 31 de juliol de 2014, per la
qual declara deserta la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats – Administració de
Centre de Lletres i de Psicologia.
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