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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 51/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Seguiment de l'execució del pressupost de la UAB per a l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord 51/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre en virtut del qual es s'aprova el
pressupost de la UAB de l'exercici 2012.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, d'acord amb
la informació de que disposa la Universitat, és del tot imprescindible que la UAB endegui un conjunt de mesures
que permetin assolir l'equilibri del pressupost aprovat per l'exercici 2012, i que, com a mínim, pel que fa a la
despesa corrent, aquestes mesures sumin la quantitat final de 20 milions d'euros.
Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 23 d'octubre pren l'acord 49/2012, el qual
estableix: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del
pressupost 2012 de la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 29/10-2012; 2) Presentar al Ple del
Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la UAB, d'acord amb el que consta en el
punt primer d'aquest acord.
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 2012 de la
UAB, d'acord amb el que consta en el document PLE 21/10-2012.
Acord 52/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent amb l'empresa Janus Developments, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola P201031622 amb el títol "Derivados de pequeños ARN de
interferencia y uso" formalitzat el 29 de maig de 2012 entre, d'una banda, l'Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona
(UB) i, de l'altra, Janus Developments, S.L.
Atès el contracte abans esmentat en virtut del qual el CSIC, la UAB i la UB van conferir una llicència exclusiva
d'ús i explotació de l'esmentada Patent a Janus Developments, S.L., a canvi d'una contraprestació econòmica,
en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial d'acord amb el contingut de l'esmentat
conveni (document PLE 22/10-2012).
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Vist l'informe d'idoneïtat lliurat pel cap d'Oficina de Valorització i Patents de la UAB.
Vist l'article 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l'article 64.q dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 84/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 de juliol en relació a la ratificació del contracte de
llicència amb l'empresa Janus.
Vist l'acord 43/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 18 de setembre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Ratificar el
contracte de llicència de Patent número P201031622 amb el títol "Derivados de pequeños ARN de interferencia
y uso" formalitzat el 29 de maig de 2012 entre, d'una banda, la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona
(UB) i, de l'altra, Janus Developments, SL, en virtut del qual el CSIC, la UAB i la UB van conferir una llicència
exclusiva d'ús i explotació de l'esmentada Patent a Janus Developments, SL, a canvi d'una contraprestació
econòmica, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb el que consta
en el document CE 24/09-2012; 2)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el
seguiment del punt primer d'aquest acord; 3)Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar el contracte de llicència de Patent número P201031622 amb el títol "Derivados de pequeños ARN de
interferencia y uso" formalitzat el 29 de maig de 2012 entre, d'una banda, la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona
(UB) i, de l'altra, Janus Developments, S.L., en virtut del qual el CSIC, la UAB i la UB van conferir una llicència
exclusiva d'ús i explotació de l' esmentada Patent a Janus Developments, S.L., a canvi d'una contraprestació
econòmica, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb el que consta
en el document PLE 22/10-2012 .
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 53/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència amb l'empresa ALHYMOTION, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat el 7 de juny de 2012 entre la UAB i la companyia
mercantil ALHYMOTION, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a ALHYMOTION, S.L. una llicència exclusiva
d'ús i explotació de la Patent Espanyola ES200803470 (Method for obtaining hydrogen) i del know-how del grup
de recerca de la doctora María Muñoz en relació a la producció d'hidrogen a partir d'alumini a canvi d'un cànon,
en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial quant a la patent i de 15 anys,
prorrogables per un altre període de 15 anys quant al know-how, tot allò, d'acord amb les especificacions
contingudes en el mateix.
Vist l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
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Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist que l'article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist que l'article 55.3, apartats g) i h), de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d'explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 99/2012 del Consell de Govern de 17 d'octubre 2012 en relació a ratificar el contracte de llicència
de patent espanyola entre la UAB i l'empresa ALHYMOTION, SL.
Vist l'acord 62/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1)Ratificar el
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat el 7 de juny de 2012 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i la companyia mercantil ALHYMOTION, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a
ALHYMOTION, S.L. una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Patent Espanyola ES200803470 (Method for
obtaining hydrogen) i del know-how del grup de recerca de la doctora María Muñoz en relació a la producció
d'hidrogen a partir d'alumini a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat
industrial quant a la patent i de 15 anys prorrogables per un altre període de 15 anys quant al know-how, tot
allò, d'acord amb les seves especificacions, segons amb el que consta en el document CE 41/10-2012;
2)Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar el contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat el 7 de juny de 2012 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia mercantil ALHYMOTION, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir
a ALHYMOTION, S.L. una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Patent Espanyola ES200803470 (Method for
obtaining hydrogen) i del know-how del grup de recerca de la doctora María Muñoz en relació a la producció
d'hidrogen a partir d'alumini a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat
industrial quant a la patent i de 15 anys prorrogables per un altre període de 15 anys quant al know-how, tot
allò, d'acord amb les seves especificacions, segons amb el que consta en el document PLE 23/10-2012 .
2) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 54/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència amb l'empresa MIRAKONTA, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat l'1 d'abril de 2012 entre la UAB i la companyia mercantil
MIRAKONTA, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a MIRAKONTA, S.L. una llicència exclusiva d'ús i
explotació de la Patent Espanyola P20110043 (Antena planar multi-tramo) i del know-how relacionat amb
l'execució a la mateixa, a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat
industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix.
Vist que l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-4-

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

Vist que l'article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist que l'article 55.3, apartats g) i h), de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d'explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 100/2012 del Consell de Govern de 17 d'octubre 2012 en relació a ratificar el contracte de llicència
de patent espanyola entre la UAB i l'empresa MIRAKONTA, S.L.
Vist l'acord 63/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1)Ratificar el
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat l'1 d'abril de 2012 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i la companyia mercantil MIRAKONTA, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a
MIRAKONTA, S.L. una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Patent Espanyola P20110043 (Antena planar
multi-tramo) i del know-how relacionat amb l'execució a la mateixa, a canvi d'un cànon, en tot el món i pel
termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix,
segons amb el que consta en el document CE 42/10-2012; 2)Comunicar el present acord al Vicerectorat de
Projectes Estratègics i de Planificació.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Ratificar el contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat l'1 d'abril de 2012 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia mercantil MIRAKONTA, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir
a MIRAKONTA, S.L. una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Patent Espanyola P20110043 (Antena planar
multi-tramo) i del know-how relacionat amb l'execució a la mateixa, a canvi d'un cànon, en tot el món i pel
termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix,
segons amb el que consta en el document PLE 24/10-2012.
2) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 55/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència amb l'empresa GENDIAG.EXE, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de la Sol·licitud de Patent Espanyola i derivades, formalitzat el 17 de setembre de 2012
entre la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebrón-Institut de Rererca (FHUVH), la UAB i la companyia
mercantil GENDIAG.EXE, S.L. (GENDIAG), en virtut del qual la FHUVH i la UAB van conferir a GENDIAG una
llicència exclusiva d'ús i explotació de la Sol·licitud de Patent P200802548 i de les derivades d'aquesta
PCT/ES2009/070362, USPTO13/062,205 i EP09811142.0 (Mètodes i composicions per el tractament i el
diagnòstic de la transformació hemorràgica), a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels
drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix.
Vist que l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist que l'article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist que l'article 55.3, apartats g) i h), de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
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d'explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 101/2012 del Consell de Govern de 17 d'octubre 2012 en relació a ratificar el contracte de llicència
de patent espanyola entre la UAB i l'empresa GENDIAG.EXE, SL.
Vist l'acord 64/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Ratificar el
contracte de llicència de la Sol·licitud de Patent Espanyola i derivades, formalitzat el 17 de setembre de 2012
entre la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebrón-Institut de Rererca (FHUVH), la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i la companyia mercantil GENDIAG.EXE, S.L. (GENDIAG), en virtut del qual la FHUVH i la UAB
van conferir a GENDIAG una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Sol'licitud de Patent P200802548 i de les
derivades d'aquesta PCT/ES2009/070362, USPTO13/062,205 i EP09811142.0 (Mètodes i composicions per el
tractament i el diagnòstic de la transformació hemorràgica), a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de
duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix, segons amb
el que consta en el document CE 43/10-2012; 2) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes
Estratègics i de Planificació.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar el contracte de llicència de la Sollicitud de Patent Espanyola i derivades, formalitzat el 17 de
setembre de 2012 entre la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebrón-Institut de Rererca (FHUVH), la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia mercantil GENDIAG.EXE, S.L. (GENDIAG), en virtut
del qual la FHUVH i la UAB van conferir a GENDIAG una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Sol'licitud de
Patent P200802548 i de les derivades d'aquesta PCT/ES2009/070362, USPTO13/062,205 i EP09811142.0
(Mètodes i composicions per el tractament i el diagnòstic de la transformació hemorràgica), a canvi d'un cànon,
en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions
contingudes en el mateix, segons amb el que consta en el document PLE 25/10-2012.
2) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 56/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Ratificació de dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de ratificar l'acord de dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró presentada pel
vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació.
Atès que en data 1 de desembre de 2011 el Consell de Direcció del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró va
prendre l'acord de dissolució de l'esmentat Consorci.
Vist l'article 88.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.t dels estatuts de la UAB, 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.a del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 90/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 de juliol en relació a ratificar l'acord de dissolució
del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró.
Vist l'acord 44/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 18 de setembre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1)Ratificar l'acord
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de dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró pres pel seu Consell de Direcció el proppassat 1 de
desembre de 2011; 2)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment
del punt primer d'aquest acord; 3)Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar l'acord de dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró pres pel seu Consell de Direcció el
proppassat 1 de desembre de 2011.
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 57/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Cessió d'ús d'espais a l'Institut de Física d'Altes Energies
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb l'aprovació del conveni
signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) en data 1 de
gener de 2012 en virtut del qual la UAB va cedir l'ús d'espais a l'IFAE a l'edifici denominat "Taller de
Mecanització", en les condicions següents:
- Espais objectes de la cessió d'ús:
Espai de 880 m2 situat al Taller de Mecanització de la UAB, identificat als plànols d'emplaçament i planta, que
consten en els documents PLE 26/10-2012 i PLE 27/10-2012. Aquests espais inclouen el dret d'ús d'un espai de
250 m2 adjacent al Taller de Mecanització amb la finalitat de facilitar la càrrega i descàrrega d'equipament
científic voluminós destinat o procedent del Taller de Mecanització.
- Finalitat:
L'IFAE haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i no el podrà utilitzar
per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L'incompliment d'aquesta clàusula pot donar lloc a l'extinció de
la cessió del dret d'ús.
- Termini:
5 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes iguals successius, fins al límit de 30 anys, llevat
que una de les parts comuniqui a l'altra, amb sis mesos d'antelació, que vol resoldre-la abans del termini
establert o no prorrogar-la.
- Cànon:
L'IFAE es compromet, amb efectes a partir de l'exercici 2012, a abonar l'import de les despeses directes i
indirectes derivades de l'ocupació dels 880 m2 segons el desglossament de despeses que consta en la clàusula
tercera del conveni de col·laboració entre la UAB i l'IFAE (document PLE 28/10-2012). Per al període 2012-2015
s'aplica una bonificació a la quota anual d'acord amb la motivació i imports de bonificació que es fan constar en
la clàusula quarta de l'esmentat conveni. .
Vist que aquest acord va quedar condicionat a la seva aprovació per part dels òrgans de govern de la UAB,
d'acord amb el que consta en la clàusula vuitena del conveni (document PLE 28/10-2012).
Vist l'article 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist l'article 28.2. g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Vist l'acord 82/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 de juliol en relació al conveni formalitzat entre la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE).
Vist l'acord 45/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 18 de setembre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Donar-se per
assabentat del conveni formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut de Física d'Altes
Energies (IFAE) en data 1 de gener de 2012 en virtut del qual la UAB va cedir l'ús d'espais a l'IFAE en les
condicions establertes als documents CE 25/09-2012, CE 26/09-2012 i CE 27/09-2012; i ratificar la cessió d'ús,
d'acord en els termes de l'esmentat negoci jurídic; 2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord; 3) Comunicar aquest acord al vicegerent
de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentat del conveni formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut
de Física d'Altes Energies (IFAE) en data 1 de gener de 2012 en virtut del qual la UAB va cedir l'ús d'espais a
l'IFAE en les condicions establertes als documents PLE 26/10-2012, PLE 27/10-2012 i PLE 28/10-2012; i
ratificar la cessió d'ús, d'acord en els termes de l'esmentat negoci jurídic.
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 58/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Transmissió gratuïta per part de la UAB de la titularitat d'una instal·lació radioactiva a la Fundació Hospital
Clínic Veterinari
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de cessió a la Fundació Hospital Clínic Veterinari de la titularitat d'una instal'lació radioactiva
de 3ª categoria IR-B/451-IRA-2515 destinada al Servei de Gammagrafia presentada pel vicerectorat
d'investigació.
Atès que per resolució de 26 d'octubre de 2001 del Cap del Servei d'Energia Elèctrica de la Direcció General
d'Energia i Mines del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya es va resoldre
Autoritzar el funcionament de la instal·lació radioactiva de 3a categoria IR-B/451 - IRA-2515 de la Universitat
Autònoma de Barcelona en unes determinades condicions.
Atès que en data 6 de maig de 2005 el Consell Social de la UAB va acordar atorgar a la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona, Fundació Privada (FUAB) la concessió administrativa sobre una porció de terreny de
1.680 m2 (Finca Registral 44.336 del Registre de la Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès) per la construcció i
explotació de l'ampliació de l'Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l'anterior acord del Consell Social va ser executat en conveni de concessió administrativa atorgat entre
la UAB i la FUAB en data 7 de novembre de 2005 en virtut del qual es va procedir a atorgar la concessió
administrativa de la porció de terreny indicat per un període de 20 anys.
Atès que segons informà el Servei d'arquitectura i Logística de la UAB els espais que configuren la instal'lació
radioactiva no formen part de la porció de terreny de 1.680 m2 de superfície objecte de concessió
administrativa.
Atès que la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 28 de juliol de 2008, en l'acord 25/2008, va
aprovar la participació de la UAB en la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb una aportació al capital
fundacional de 30.000 euros.
Atès que en virtut de l'acord esmentat, en data 30 de juliol de 2008, la UAB va atorgar la carta fundacional,
com a fundador únic, davant la Notari de Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol
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2.153, de la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada (HCV), amb una dotació inicial de 30.000
euros, tenint com a finalitat fundacional la col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de
Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l'àmbit
veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris.
Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari, constituïda en data 30 de juliol de 2008, té intenció d'assumir
l'explotació de la instal'lació radioactiva, de 3a categoria IR-B/451 - IRA-2515 per la qual cosa està gestionant
el canvi de titularitat davant la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Generalitat de Catalunya, per tal d'autoritzar el canvi de titular de l'explotació de la citada
instal'lació radioactiva, demana acreditar, entre d'altres, el títol de propietat de l'esmentada instal·lació per part
de L'HCV.
Atesa la descripció que es fa de la instal·lació radioactiva a la resolució incorporada com a documentació
d'aquest punt de l'ordre del dia, aquesta consisteix en: (i) uns espais físics (1 sala de gammagrafia i 1 box
principal ubicat a l'antic edifici de l'HCV i 2 boxs d'aillament a la quadra annexa al mateix) especialment
condicionats (obra civil i instal·lacions); (ii) una maquinària de manipulació o magatzematge de nucleids o
generadora de rais-X; i, (iii) un dipòsit de recollida d'orines.
Atès que els espais físics que formen part de l'esmentada instal·lació són béns demanials de la UAB afectes al
servei públic l'ús privatiu dels quals han de ser objecte de la corresponent autorització administrativa,
independentment de qui és la persona titular dels aparells (béns mobles) de la instal·lació radioactiva.
Vist l'article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la
universitat han d'ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques
i dels Estatuts.
Vist l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.2. i del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 83/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 de juliol en relació a la transmissió gratuïta per
part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat d'una instal·lació radioactiva a la Fundació
Hospital Clínic Veterinari.
Vist l'acord 46/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 18 de setembre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la
transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la instal'lació
radioactiva de 3ª categoria IRB/451 - IRA-2515 a la Fundació Hospital Clínic Veterinari i, com a conseqüència
d'això, la cessió d'ús gratuït dels espais on aquesta instal'lació està ubicada en terrenys de la UAB, pel termini
de 4 anys prorrogables per períodes iguals i successius de 4 anys fins al màxim permès en la legislació
patrimonial i amb l'obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal·lació radioactiva; 2) Encarregar
la vicerectora d'investigació l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord; 3) Comunicar aquest
acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es pren el següent
S'ACORDA:
1) Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la
instal'lació radioactiva de 3ª categoria IR-B/451 - IRA-2515, a la Fundació Hospital Clínic Veterinari i, com a
conseqüència d'això, la cessió d'ús gratuït dels espais on aquesta instal'lació està ubicada en terrenys de la
UAB, pel termini de 4 anys prorrogables per períodes iguals i successius de 4 anys fins al màxim permès per la
legislació patrimonial i amb l'obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal·lació radioactiva.
2) Encarregar la vicerectora d'Investigació l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
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Acord 59/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Participació i de cessió d'espais al Consorci Centre de Recerca Matemàtica
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de que la UAB entri a formar part en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (Consorci
CRM) com a entitat consorciada, i la regularització de la cessió d'ús d'espais a l'esmentat Consorci presentada
pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Vist l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 juliol de 2002, publicat per la Resolució
UNI/2260/2002, de 30 de juliol, on es va aprovar la constitució del Consorci CRM i els seus Estatuts, integrat
per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(Generalitat), i per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
Vist que en data 3 de juny de 2003, el Consorci CRM i la UAB van signar un conveni d'adequació del conveni
d'adscripció del Centre de Recerca Matemàtica com a institut universitari de recerca subscrit en data 1 de juliol
de 1994, per canvi de titularitat, la qual va ser aprovada per Ordre 495/2003 del Conseller d'Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, de 10 de desembre.
Atès l'Acord del Consell de Direcció del Consorci CRM de data 26 de març de 2009, pel qual es va convidar a la
UAB a formar part del Consorci, del qual es va informar a la Rectora de la UAB per carta de 21 de setembre de
2009.
Vist l'acord 32/2009, de data 21 d'octubre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social que estableix el
següent:
a) Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consorci Centre de Recerca
Matemàtica (CRM), condicionat a que els estatuts del consorci CRM contemplin, com a única aportació de la
UAB, els compromisos existents a la data actual, d'acord amb els convenis signats fins a la data del present
acord; b) En cas de compromisos econòmics futurs addicionals per part de la UAB, aquests hauran de ser
aprovats pel Consell Social.
Atès que la UAB i els successius titulars del Centre de Recerca Matemàtica han mantingut vincles estrets de
col·laboració entre els quals està el que comporta l'autorització del dret d'ús d'espais per una superfície de
2.453,36 m2.
Atès l'Acord del Consell de Direcció del Consorci CRM de data 8 de juny de 2012, amb el vot favorable exprés
de totes les entitats consorciades - Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans- (document PLE
29/10-2012), pel qual es va aprovar (i) el text inicial de la proposta de conveni entre el Consorci CRM i la UAB
relatiu al conveni regulador del procés d'incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consorci
Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (document PLE 30/10-2012) i el text de la proposta de modificació
d'estatuts del Consorci CRM (document PLE 31/10-2012); així com (ii) el text del Conveni entre les
esmentades institucions l'objecte del qual es la formalització de la cessió d'ús per part la UAB de 2.453,36 m2,
en règim de concessió administrativa, en els termes que es fan constar en el document PLE 32/10-2012.
Atès que la incorporació de la UAB en el Consorci CRM està pendent de ser formalitzada i vistes les condicions
en que es proposa la participació de la Universitat en el Consorci CRM, d'acord amb l'exposat en el paràgraf
anterior.
Vist els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 98/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre de 2012, en relació a l'acceptació per part de la
UAB de la proposta d'entrar a formar part del CRM i l'autorització corresponent a la cessió de l'ús d'espais al
Consorci.
Vist l'acord 61/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Modificar l'acord
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32/2009, de 21 d'octubre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, que queda redactat de la manera
següent:'Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de
Recerca Matemàtica (CRM), d'acord amb el que consta en la proposta de conveni regulador del procés
d'incorporació de la UAB al Consorci CRM (document CE 38/10-2012) i en els seus annexos, que són la
proposta de modificació d'estatuts del Consorci CRM (document CE 39A/10-2012) i la proposta de conveni de
col'laboració entre la UAB i el Consorci CRM sobre cessió d'ús d'espais i assumpció de despeses (document CE
39B/10-2012).'; 2)Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l'ús dels espais de titularitat de la UAB,
de superfície conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3
bis parell i el passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s'identifica als plànols de situació i de
planta (document CE 40/10-2012), i d'acord amb les condicions que figuren en el document CE 39B/10-2012;
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els següents convenis,
facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l'execució dels presents acords, inclòs les
esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del model de conveni
d'incorporació de la Universitat a l'esmentat Consorci com a ens consorciat (document CE 38/10-2012), de la
proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document CE 39A/10-2012) i del model de conveni de
cessió d'ús d'espais (document CE 39B/10-2012); 4)La Universitat Autònoma de Barcelona trametrà al Consell
Social còpia del conveni d'incorporació de la Universitat al Consorci CRM, la modificació d'estatuts del Consorci
CRM i del conveni de cessió d'ús d'espais, una vegada formalitzats; 5)Encarregar el vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació l'execució d'aquest acord; 6)Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Modificar l'acord 32/2009, de 21 d'octubre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, que queda
redactat de la manera següent:
"Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de Recerca
Matemàtica (CRM), d'acord amb el que consta en la proposta de conveni regulador del procés d'incorporació de
la UAB al Consorci CRM (document PLE 30/10-2012) i en els seus annexos, que són la proposta de modificació
d'estatuts del Consorci CRM (document PLE 31/10-2012) i la proposta de conveni de col·laboració entre la UAB i
el Consorci CRM sobre cessió d'ús d'espais i assumpció de despeses (document PLE 32/10-2012)."
2) Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l'ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície
conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el
passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s'identifica als plànols de situació i de planta (document
PLE 33/10-2012), i d'acord amb les condicions que figuren en el document PLE 32/10-2012.
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els següents convenis,
facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l'execució dels presents acords, inclòs les
esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del model de conveni
d'incorporació de la Universitat a l'esmentat Consorci com a ens consorciat (document PLE 30/10-2012), de la
proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document PLE 31/10-2012) i del model de conveni de
cessió d'ús d'espais (document PLE 32/10-2012).
4) La Universitat Autònoma de Barcelona trametrà al Consell Social còpia del conveni d'incorporació de la
Universitat al Consorci CRM, la modificació d'estatuts del Consorci CRM i del conveni de cessió d'ús d'espais,
una vegada formalitzats.
5) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució d'aquest acord.
6) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
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Acord 60/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Operació d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d'euros
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'acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar, perquè sigui
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt
termini per un import màxim de 20 milions d'euros, d'acord amb unes característiques màximes, algunes de les
quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les
reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament.
Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats, les pòlisses de crèdit de la UAB són d'import 2, 4 i 11,5
milions d'euros, amb Catalunya Banc, Caixa Bank i Banco Santander, respectivament, les quals tenen
venciment el mes de desembre de 2012.
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència per a que s'autoritzi la formalització de pòlisses de crèdit amb
diferents entitats financeres per un import límit de 35 milions d'euros durant un any, amb les condicions actuals
de mercat i d'acord amb la normativa vigent.
Vist l'informe de necessitats de tresoreria presentat per la Gerència de la UAB.
Atès que la sol·licitud presentada es proposa amb la finalitat de poder atendre els pagaments indispensables
per garantir el correcte funcionament de la Universitat.
Vist l'acord 50/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 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, per un termini d'un any i d'acord amb les condicions
financeres de mercat; 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
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, per un termini d'un any i d'acord
amb les condicions financeres de mercat.
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 vicegerenta d'Economia de la UAB, als efectes de les gestions que
siguin oportunes.
Acord 61/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Anàlisi de l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l'exercici 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'informe dels comptes anuals agregats de l'exercici 2011 elaborat per l'empresa d'auditoria externa.
Atès l'article 28.4.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Ple del Consell Social
ACORDA:
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1) Donar-se per assabentat de l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l'exercici 2011,
d'acord amb el que consta en el document PLE 34/10-2012.
2) Posar a disposició del gerent i de la vicegerenta d'Economia de la UAB l'informe de comptes anuals agregats
de la UAB corresponent a l'exercici 2011, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 62/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada
Parc de Recerca UAB
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 8 de juny de 2012.
Vist l'acord 52/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a
l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d'acord amb el que consta al document CE
30/10-2012; 2)Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d'acord amb el que consta al
document PLE 35/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, a la vicerectora de
Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 63/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectius i la
memòria econòmica de l'exercici 2011 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de 22 de maig de 2012.
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Vist l'acord 53/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net,
l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb el que consta al document CE 31/10-2012; 2)Comunicar
aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la vicerectora de Política
Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb el que consta al document PLE 36/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 64/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Hospital
Clínic Veterinari
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 22 de maig de 2012.
Vist l'acord 54/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: Aprovar el balanç,
el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici
2011 de l'entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d'acord amb el que consta al document CE 32/102012; 2)Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al
vicerector de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d'acord amb el que
consta al document PLE 37/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
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Acord 65/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents a l'exercici
2011 de l'entitat Fundació Privada Gespa
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectius i la
memòria econòmica de l'exercici 2011 de la Fundació Privada Gespa han estat aprovats en la reunió del
Patronat de la Fundació de 12 de juny de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
Vist l'acord 55/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Gespa, d'acord amb el que
consta al document CE 33/10-2012; 2)Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona, a la vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Gespa,
d'acord amb el que consta al document PLE 38/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 66/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Doctor
Robert
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectius i la
memòria econòmica de l'exercici 2011 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del
Patronat de la Fundació de 22 de maig de 2012.
Vist l’acord 56/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d’octubre, pel qual
s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i
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la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2011 de l’entitat Fundació Doctor Robert, d’acord amb el que
consta al document CE 34/10-2012; 2)Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona, a la vicerectora de Política Econòmica i d’Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Doctor Robert,
d'acord amb el que consta al document PLE 39/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 67/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació
Autònoma Solidària
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 18 de juny de 2012.
Vist l'acord 57/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Autònoma Solidària, d'acord amb el
que consta al document CE 35/10-2012; 2)Comunicar aquest acord al director general de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, a la vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Autònoma Solidària,
d'acord amb el que consta al document PLE 40/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 68/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Futurfirms, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
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Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Futurfirms, SL han estat aprovats en la reunió de la Junta General de 27 d'abril de 2012.
Vist l'acord 58/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: Aprovar el balanç,
el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Futurfirms, SL, d'acord amb el que consta al
document CE 36/10-2012; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma
de Barcelona, a la vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Futurfirms, SL, d'acord amb el
que consta al document PLE 41/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 69/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l'Oficina
de Programació i Qualitat.
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 27/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 25 de setembre de 2012 pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la
creació de títols de màsters universitaris següents, condicionat a l'aprovació favorable corresponent del Consell
de Govern: a) Enginyeria de telecomunicació / Telecommunication Engineering; b) Genètica avançada
/Advanced genetics; c) Gestió i Organització d'Esdeveniments. Turisme de Negocis; d) Qualitat d'aliments
d'origen animal; e) Recerca en Art i Disseny; f) Recerca i Innovació en Cures Infermeres; g) Visió per
Computador / Computer Vision; 2) Encarregar la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment
del punt primer d'aquest acord; 3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l'acord 92/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre de 2012, en relació a aprovar la creació de
títols de màsters universitaris.
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Vist l'acord 35/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 23 d'octubre de 2012 pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: Informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la creació de títols de
màsters universitaris següents: a) Dret Públic i de la Integració; b) Física d'Altes Energies, Astrofísica i
Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology; c) Osteopatia; 2)Encarregar al vicerector de
Política Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord; 3)Comunicar aquest acord al
vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:
a) Enginyeria de telecomunicació / Telecommunication Engineering
b) Genètica avançada / Advanced genetics
c) Gestió i Organització d'Esdeveniments. Turisme de Negocis
d) Qualitat d'aliments d'origen animal
e) Recerca en Art i Disseny
f) Recerca i Innovació en Cures Infermeres
g) Visió per Computador / Computer Vision
h) Dret Públic i de la Integració
i) Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
j) Osteopatia
2) Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 70/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis, així com de
modificació de denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i atesa la documentació
justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la
creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 77/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 de juliol en relació a la creació de nous títols de
diplomes de postgrau propis i la modificació de la denominació dels títols de màsters propis.
Vist l'acord 28/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 25 de setembre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la
creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: a) Interpretació als Serveis Públics (Àrab,
Xinès, Romanès, Rus, Anglès, Francès); b) Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual; c) Gestió
d'Empreses d'Assegurances; d) Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció; e) Policia
Científica i Intel'ligència Criminal. Especialitat Conseller en Ciències Forenses; f) Policia Científica i Intel'ligència
Criminal. Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel'lectual i Industrial; 2)Aprovar la
modificació de la denominació dels títols de màsters propis següents: a) Modificació de la denominació del
màster propi en Lideratge per a la Gestió Política per la de màster propi en Lideratge i Comunicació per a la
Gestió Política.; b) Modificació de la denominació del màster propi de la Comunicació de Conflictes
Internacionals Armats i els Socials per la de màster propi de la Comunicació dels Conflictes Armats, la Pau i els
Moviments Socials; 3) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiments

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 18 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

dels punts primer i segon d'aquest acord; 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l'acord 93/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 d'octubre en relació a la creació de nous títols de
diplomes de postgrau propis i la modificació de la denominació dels títols de màsters propis.
Vist l'acord 36/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 23 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la
creació de nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis següents : a) Màster en Teràpia Manual
del Sistema Musculoesquelètic; b) Màster en Salut Internacional i Cooperació; c) Diploma de Postgrau en
Dermatologia Pediàtrica; d)Diploma de Postgrau en Microcirurgia Reconstructiva Genitourinària; 2)Aprovar la
modificació de la denominació dels títols de màsters propis següents: a)Modificació de la denominació del
màster propi en Comunicació de Conflictes Armats, la Pau i els Moviments Socials per la de màster propi
Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials; b)Modificació de la denominació del màster propi
en Gestió d'Empreses d'Assegurances per la de màster propi en Gestió i Direcció d'Empreses d'Assegurances;
3)Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer i
segon d'aquest acord; 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la creació de nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis següents :
a) Diploma de Postgrau en Interpretació als Serveis Públics (Àrab, Xinès, Romanès, Rus, Anglès, Francès)
b) Diploma de Postgrau en Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual
c) Diploma de Postgrau en Gestió d'Empreses d'Assegurances
d) Diploma de Postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció
e) Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel'ligència Criminal. Especialitat Conseller en Ciències Forenses
f) Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel'ligència Criminal. Especialitat Documentoscòpia i Perícia
Judicial de la Propietat Intel'lectual i Industrial
g) Màster en Teràpia Manual del Sistema Musculoesquelètic
h) Màster en Salut Internacional i Cooperació
i) Diploma de Postgrau en Dermatologia Pediàtrica
j) Diploma de Postgrau en Microcirurgia Reconstructiva Genitourinària
2) Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màsters propis següents:
a) Modificació de la denominació del màster propi en Lideratge per a la Gestió Política per la de màster propi en
Lideratge i Comunicació per a la Gestió Política.
b) Modificació de la denominació del màster propi en La Comunicació dels Conflictes Internacionals Armats i els
Socials per la de màster propi en La Comunicació dels Conflictes Armats, la Pau i els Moviments Socials.
c) Modificació de la denominació del màster propi en Comunicació de Conflictes Armats, la Pau i els Moviments
Socials per la de màster propi en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials.
d) Modificació de la denominació del màster propi en Gestió d'Empreses d'Assegurances per la de màster propi
en Gestió i Direcció d'Empreses d'Assegurances.
3) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer i
segon d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 71/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Creació de nous títols de doctorat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l'Escola de Postgrau.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i posteriors mofificacions, així
com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 94/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 d'octubre en relació a la creació de nous títols de
doctorats.
Vist l'acord 37/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 23 d'octubre de 2012, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: a)Aprovar la
creació dels títols de doctorat següents: 1) Antropologia Social i Cultural; 2) Biologia i Biotecnologia Vegetal;
3)Biotecnologia; 4) Ciència de Materials; 5) Ciència i Tecnologia Ambientals; 6) Ciència Política; 7) Ciència dels
Aliments; 8)Cirurgia i Ciències Morfològiques; 9)Comunicació i Periodisme; 10)Demografia; 11)Ecologia
Terrestre; 12) Educació, Didàctica de la Matemàtica, Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió;
13)Filologia Espanyola; 14)Física; 15)Genètica; 16)Geografia; 17)Història Comparada, Política i Social;
18)Història de l'Art i Musicologia; 19)Informàtica; 20)Matemàtiques; 21)Medicina; 22)Medicina i Sanitat
Animals; 23)Microbiologia; 24)Neurociències; 25)Producció Animal; 26)Psicologia de la Comunicació i Canvi;
27)Psiquiatria; 28)Química; 29)Sociologia; 30)Teoria de la Literatura; 31)Traducció i Interpretació,
Interculturalitat, Àsia Oriental; b)Encarregar a la Vicerectora d'Investigació l'execució i el seguiment del punt
primer d'aquest acord; c)Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
a) Aprovar la creació dels títols de doctorat següents:
1) Antropologia Social i Cultural
2) Biologia i Biotecnologia Vegetal
3) Biotecnologia
4) Ciència de Materials
5) Ciència i Tecnologia Ambientals
6) Ciència Política
7) Ciència dels Aliments
8) Cirurgia i Ciències Morfològiques
9) Comunicació i Periodisme
10) Demografia
11) Ecologia Terrestre
12) Educació, Didàctica de la Matemàtica, Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió
13) Filologia Espanyola
14) Física
15) Genètica
16) Geografia
17) Història Comparada, Política i Social
18) Història de l'Art i Musicologia
19) Informàtica
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Matemàtiques
Medicina
Medicina i Sanitat Animals
Microbiologia
Neurociències
Producció Animal
Psicologia de la Comunicació i Canvi
Psiquiatria
Química
Sociologia
Teoria de la Literatura
Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental.

b) Encarregar a la Vicerectora d'Investigació l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord.
c) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 72/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de l'Escola Universitària
d'Informàtica Tomàs Cerdà, adscrites a la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Política Acadèmica.
Vistes les sol·licituds de canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de
l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà, adscrites a la UAB, a favor de la Fundació Privada Escoles
Universitàries Gimbernat.
Vist que en data 7 de maig de 2012 el president del Consell Rector del Centre Docent Santa Coloma Societat
Cooperativa Limitada sol'licita el canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat i de l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles
Universitàries Gimbernat en atenció a que la Fundació ha succeït i s'ha subrogat en tots els drets i obligacions
de Centre Docent Santa Coloma Societat Cooperativa Limitada.
Vist l'article 5.3 i 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i les seves posteriors
modificacions.
Vist l'article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d'adscripció a universitats públiques de centres
docents d'ensenyament superior.
Vist el que disposa l'article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l'adscripció i vinculació de centres d'ensenyament a
la UAB.
Vist l'article 29.1.a del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 89/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 de juliol en relació al canvi de titularitat de l' Escola
Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà a favor
de la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat.
Vist l'acord 29/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 25 de setembre de 2012 pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la
proposta de canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de l'Escola
Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat;
2)Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i seguiment del punt primer d'aquest acord;
3)Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la proposta de canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de
l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles Universitàries
Gimbernat.
2) Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i seguiment del punt primer d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 73/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Aplicació de casuístiques concretes de la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de
màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny segons acord 18/2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 29 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 18/2011 pres pel Ple de 20 de juny de 2011, pel qual s'aprova la Normativa sobre el Règim de
Permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB.
Vist la Normativa sobre el Règim de Permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada
pel Ple de 20 de juny de 2011.
Vist les casuístiques concretes presentades per l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB, que s’han detectat en
l’aplicació de la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB
aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny segons acord 18/2011, i que es fan constar en els documents
PLE 42/10-2012, PLE 43/10-2012; PLE 44/10-2012.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 33/2012 pres per la Comissió Acadèmica reunida el 25 de setembre, en virtut del qual s'acorda
informar favorablement al Ple del Consel Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aplicar l'exempció de les
regles de matrícula establertes en els apartats 4 i 5 de l'article 5 de la normativa sobre règim de permanència
als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny en el
supòsit d'adaptació als estudis de Grau per extinció dels estudis de Diplomatura, Llicenciatura o Enginyeria,
d'acord amb el que consta en el document CA 08/09-2012 que s'inclou com annex 3 d'aquesta acta; 2) Aplicar
l'exempció del mínim de crèdits de matrícula establert en els apartats 2.a i 3.a de l'article 2 de la normativa
sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell
Social de 20 de juny, en funció del règim de dedicació de l'estudiant que li sigui aplicable, d'acord amb el que
consta en el document CA 09/09-2012 que s'inclou com annex 3 d'aquesta acta; 3) Aprovar l'aclariment de
l'aplicació de l'apartat 2 de la disposició transitòria de la normativa sobre règim de permanència als estudis
oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny, d'acord amb el que
consta en el document CA 10/09-2012 que s'inclou com annex 3 d'aquesta acta; 4) Instar a la Universitat
Autònoma de Barcelona a que reculli els punts segon i tercer d'aquest acord de cara a la revisió que estableix la
disposició final primera de la normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de
la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny; 5) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 6) Informar d'aquest acord a
la Secretària General de la UAB als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aplicar l'exempció de les regles de matrícula establertes en els apartats 4 i 5 de l'article 5 de la normativa
sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell
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Social de 20 de juny en el supòsit d'adaptació als estudis de Grau per extinció dels estudis de Diplomatura,
Llicenciatura o Enginyeria, d'acord amb el que consta en el document PLE 42/10-2012 que s'inclou com annex
de l'acta del Ple de 31 d'octubre de 2012.
2) Aplicar l'exempció del mínim de crèdits de matrícula establert en els apartats 2.a i 3.a de l'article 2 de la
normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del
Consell Social de 20 de juny, en funció del règim de dedicació de l'estudiant que li sigui aplicable, d'acord amb
el que consta en el document PLE 43/10-2012 que s'inclou com annex de l'acta del Ple de 31 d'octubre de
2012.
3) Aprovar l'aclariment de l'aplicació de l'apartat 2 de la disposició transitòria de la normativa sobre règim de
permanència als estudis oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de
juny, d'acord amb el que consta en el document PLE 44/10-2012 que s'inclou com annex de l'acta del Ple de 31
d'octubre de 2012.
4) Instar a la Universitat Autònoma de Barcelona a que reculli els punts segon i tercer d'aquest acord de cara a
la revisió que estableix la disposició final primera de la normativa sobre règim de permanència als estudis
oficials de grau i de màsters de la UAB aprovada pel Ple del Consell Social de 20 de juny.
5) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
6) Informar d'aquest acord a la Secretària General de la UAB als efectes que siguin oportuns.
Acord 74/2012, de 31 d’octubre, del Consell Social
Nomenament de càrrecs
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist que el senyor Guillem Casòliva Cabana, estudiant que va ser nomenat pel Consell de Govern com a
membre del Consell Social en representació dels estudiants, ha deixat de ser membre del Consell de Govern,
motiu pel qual en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol de 2012 es procedeix a l'elecció del nou
representant.
Vist l'acord 86/2012 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol, en virtut del qual, entre d'altres, s'aprova
escollir el senyor Carlos Pérez Padilla, estudiant, representant del Consell de Govern al Consell Social.
Atesa la sol'licitud del senyor Carlos Pérez Padilla, d'acord amb el president de la Comissió Acadèmica i la
presidenta de la Comissió Societat-Universitat, de formar part de la Comissió Acadèmica i de la Comissió
Societat-Universitat del Consell Social.
Atès que, a sol·licitud de la presidenta del Consell Social de la UAB i d'acord amb el senyor Ricardo Rodrigo i el
senyor Josep Escaich, es proposa el senyor Josep Escaich Ferrer com a president de la Comissió Econòmica del
Consell Social, en substitució del senyor Ricardo Rodrigo Amar.
Vistos els articles 24.1 i 28.1 del reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a sol·licitud de la presidenta del Consell Social,
S'ACORDA:
1) Nomenar el senyor Carlos Pérez Padilla membre vocal de la Comissió Acadèmica i la Comissió SocietatUniversitat del Consell Social de la UAB.
2) Nomenar el senyor Josep Escaich Ferrer president de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB, en
substitució del senyor Ricardo Rodrigo Amar.
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I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 35/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris
Ateses les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l’Oficina
de Programació i Qualitat.
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 92/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d’octubre.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:
a) Dret Públic i de la Integració
b) Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
c) Osteopatia
2) Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 36/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis
Ateses les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis, així com de
modificació de denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i atesa la documentació
justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la
creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 93/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d’octubre.
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la creació de nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis següents :
a) Màster en Teràpia Manual del Sistema Musculoesquelètic
b) Màster en Salut Internacional i Cooperació
c) Diploma de Postgrau en Dermatologia Pediàtrica
d) Diploma de Postgrau en Microcirurgia Reconstructiva Genitourinària
2) Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màsters propis següents:
a) Modificació de la denominació del màster propi en Comunicació de Conflictes Armats, la Pau i els Moviments
Socials per la de màster propi Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials.
b) Modificació de la denominació del màster propi en Gestió d’Empreses d’Assegurances per la de màster propi
en Gestió i Direcció d’Empreses d’Assegurances.
3) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer i
segon d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 37/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de nous títols de doctorat
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de Postgrau.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors mofificacions, així
com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 94/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d’octubre.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
a) Aprovar la creació dels títols de doctorat següents:
1)
2)
3)
4)
5)

.

Antropologia Social i Cultural
Biologia i Biotecnologia Vegetal
Biotecnologia
Ciència de Materials
Ciència i Tecnologia Ambientals
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Octubre / 2012

Ciència Política
Ciència dels Aliments
Cirurgia i Ciències Morfològiques
Comunicació i Periodisme
Demografia
Ecologia Terrestre
Educació, Didàctica de la Matemàtica, Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió
Filologia Espanyola
Física
Genètica
Geografia
Història Comparada, Política i Social
Història de l’Art i Musicologia
Informàtica
Matemàtiques
Medicina
Medicina i Sanitat Animals
Microbiologia
Neurociències
Producció Animal
Psicologia de la Comunicació i Canvi
Psiquiatria
Química
Sociologia
Teoria de la Literatura
Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental.

b) Encarregar a la Vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
c) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 38/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració amb departaments
convocades per al curs 2012-2013 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Vist que el 9 d’agost de 2012 es publica en el BOE la resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat
d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la que es convoquen beques de col·laboració d’estudiants
en departaments universitaris per al curs acadèmic 2012-2013.
Vist que l’esmentada resolució de 2 d’agost, en l’article 11, estableix que els consells socials o òrgans
equivalents distribuiran el nombre de beques assignat a cada universitat segons consta en l’annex a la
resolució, entre els diferents departaments.
Vist l’acord 30/2012, de 25 de setembre, pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del qual
s’aprova ratificar, per al curs 2012-2013, mantenir la vigència dels criteris aprovats pel Ple del Consell Social de
13 de novembre de 1998 sobre el repartiment entre els departaments de la UAB de les beques de col·laboració
en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria corresponent, d’acord amb els criteris que
es fan constar en l’esmentat acord.
Vist que la resolució de 2 d’agost de 2012 regula el procés de selecció de les sol·licituds de beques i que a
aquests efectes es constituirà, a cada universitat, una Comissió de selecció i que assigna, a la UAB un total de
88 beques.
Vist que la Comissió de Selecció de Becaris de la UAB es reuneix el dia 15 d’octubre de 2012 per tractar, entre
d’altres assumptes, l’aprovació de la proposta de resolució de la convocatòria de beques de col·laboració amb
departaments universitaris per al curs 2012-2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 26 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

S'ACORDA:
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada de la distribució i assignació per
departaments de les beques de col·laboració en departaments convocades per al curs 2012-2013 pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb la proposta de resolució aprovada el 15 d’octubre per la Comissió de
Selecció de Becaris de la UAB.
Acord 39/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds de règim de permanència
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de
2004.
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes la sol·licituds de permanència presentades.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Emetre un informe favorable sobre la concessió de les sol·licituds de convocatòria de gràcia presentades
pels alumnes que consten en el document CA 10/10-2012, que s'inclou com a annex d’aquesta acta, perquè es
matriculin en el curs 2012-2013 de les assignatures que es fan constar en el document CA 10/10-2012, per a
les quals han esgotat el nombre màxim de convocatòries. A les sol·licituds els és d'aplicació la normativa de
Permanència aprovada pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de
setembre de 1999.
2) Emetre un informe favorable sobre la concessió de les sol·licituds de convocatòria de gràcia presentades
pels alumnes que consten en el document CA 10/10-2012, que s'inclou com a annex d’aquesta acta, perquè es
matriculin en el curs 2012-2013 de les assignatures que es fan constar en el document CA 10/10-2012, per a
les quals han esgotat el nombre màxim de convocatòries. A les sol·licituds els és d'aplicació la normativa de
Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.
3) Emetre un informe desfavorable sobre la concessió de les sol·licituds de convocatòria de gràcia presentades
pels alumnes que consten en el document CA 10/10-2012 que s'inclou com a annex d’aquesta acta. A les
sol·licituds els és d'aplicació la normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.
4) Autoritzar l'estudiant que consta en el document CA 10/10-2012 perquè es matriculi en el curs 2013-2014
de l’assignatura Geomorfologia dels estudis en Geografia i Ordenació del Territori que imparteix la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB.
Acord 40/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 2012-2013
El vicerector de Política Acadèmica informa sobre la matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB
per al curs 2012-2013 i
S'ACORDA:
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada sobre la matriculació en els estudis de grau i de màster de la
UAB per al curs 2012-2013, d’acord amb el que consta en el document CA 11/10-2012.
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I.2.2. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]

Acord 49/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment del pressupost 2012 de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord 51/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre en virtut del qual es s'aprova el
pressupost de la UAB de l'exercici 2012.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, d'acord amb
la informació de que disposa la Universitat, és del tot imprescindible que la UAB endegui un conjunt de mesures
que permetin assolir l'equilibri del pressupost aprovat per l'exercici 2012, i que, com a mínim, pel que fa a la
despesa corrent, aquestes mesures sumin la quantitat final de 20 milions d'euros.
Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de
la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 29/10-2012.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la UAB, d'acord
amb el que consta en el punt primer d'aquest acord.
Acord 50/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Operació d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d'euros
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'acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar, perquè sigui
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt
termini per un import màxim de 20 milions d'euros, d'acord amb unes característiques màximes, algunes de les
quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les
reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament.
Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats, les pòlisses de crèdit de la UAB són d'import 2, 4 i 11,5
milions d'euros, amb Catalunya Banc, Caixa Bank i Banco Santander, respectivament, les quals tenen
venciment el mes de desembre de 2012.
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència per a que s'autoritzi la formalització de pòlisses de crèdit amb
diferents entitats financeres per un import límit de 35 milions d'euros durant un any, amb les condicions actuals
de mercat i d'acord amb la normativa vigent.
Vist l'informe de necessitats de tresoreria presentat per la Gerència de la UAB.
Atès que la sol·licitud presentada es proposa amb la finalitat de poder atendre els pagaments indispensables
per garantir el correcte funcionament de la Universitat.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
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, per un termini d'un any i d'acord
amb les condicions financeres de mercat.
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.
Acord 51/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Anàlisi dels comptes anuals agregats corresponents a l'exercici 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'informe dels comptes anuals agregats de l'exercici 2011 elaborat per l'empresa d'auditoria externa.
Atès l'article 28.4.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l'informe de comptes anuals agregats de la UAB
corresponent a l'exercici 2011, d'acord amb el que consta en el document CE 29A/10-2012.
2) Presentar al Ple del Consell Social l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l'exercici
2011 per a la seva informació.
Acord 52/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada
Parc de Recerca UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 8 de juny de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
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1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d'acord amb el que consta al
document CE 30/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, a la vicerectora de
Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 53/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectius i la
memòria econòmica de l'exercici 2011 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de 22 de maig de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb el que consta al document CE 31/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 54/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Hospital
Clínic Veterinari
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 22 de maig de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d'acord amb el que
consta al document CE 32/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 55/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents a l'exercici
2011 de l'entitat Fundació Privada Gespa
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectius i la
memòria econòmica de l'exercici 2011 de la Fundació Privada Gespa han estat aprovats en la reunió del
Patronat de la Fundació de 12 de juny de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Privada Gespa,
d'acord amb el que consta al document CE 33/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 56/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Doctor
Robert
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Atès l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 22
de maig de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Doctor Robert,
d'acord amb el que consta al document CE 34/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 57/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació
Autònoma Solidària
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació
de 18 de juny de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Fundació Autònoma Solidària,
d'acord amb el que consta al document CE 35/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 58/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat FUTURFIRMS, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
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Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2011 de la Futurfirms, SL han estat aprovats en la reunió de la Junta General de l'entitat de 27 d'abril
de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2011 de l'entitat Futurfirms, SL, d'acord amb el
que consta al document CE 36/10-2012.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la
vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 59/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de l'acord 33/2012 pres per la comissió Econòmica del Consell social, en relació als 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
2012-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta de la Vicegerència d'Ordenació Acadèmica en relació a la sol·licitud d'exempció de recàrrec del
20% per reconeixement de crèdits en la matrícula d'assignatures comunes en dues o més titulacions.
Atès que l'article 6 del Decret 77/2012, de 10 de juliol, 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 2012-2013, preveu la
possibilitat d'eximir del recàrrec del 20% del preu del crèdit "en supòsits especials relacionats amb la
planificació de les trajectòries curriculars dels graus que la universitat ofereix als estudiants" i que estableix que
"aquests supòsits seran determinats per la universitat amb l'autorització del Consell Social."
Vist l'acord 33/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l'11 de juliol, pel qual es van
acordar aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'adequació del decret
de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona
per al curs acadèmic 2012-2013, d'acord amb el que consta en el document CE 18/07-2012.
Atès que en la pàgina 8 de l'Annex I del document CE 18/07-2012, en l'epígraf "10.3. Exempcions", es fan
constar els supòsits especials pels quals es proposa suprimir el preu establert per al reconeixement de crèdits
relacionats amb la planificació de trajectòries curriculars de grau, establint-se el següent:
"Es proposa suprimir el preu establert per al reconeixement de crèdits en supòsits especials relacionats amb la
planificació de trajectòries curriculars de grau. A la UAB aquest supòsit es concreta en els casos següents:
a) Assignatures idèntiques de titulacions que tinguin aprovat un acord d'interdisciplinarietat.
b) Canvi d'estudis entre un dels graus combinats de llengües, impartits a la Facultat de Filosofia i Lletres, i
qualsevol dels dos Graus 'senzills' que l'integren.
c) Canvi d'estudis entre el Grau en Medicina interuniversitari UPF-UAB i el Grau en Medicina de la UAB.
d) Canvi de centre per a continuar els mateixos estudis de Grau (memòria de verificació unificada) impartits a
centres propis i adscrits de la UAB.
e) Canvi d'estudis entre el Grau en Ciència i Salut Animal UdL i el Grau en Veterinària UAB."
Atès que des de l'Escola d'Enginyeria es sol·licita que, tot i no tenir acords d'interdisciplinarietat entre els
diferents títols de Grau del seu centre, es pugui aplicar aquesta exempció quan, a conseqüència d'un canvi
d'estudis, l'estudiant hagi de tornar a matricular de nou una mateixa assignatura que hagi estat superada en
els estudis anteriors. Aquesta exempció tan sols s'hauria d'aplicar quan es tracti d'una assignatura "comuna"
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per a més d'una titulació, entenent per "comuna" l'assignatura que té la mateixa denominació, el mateix
contingut i el mateix codi de matriculació.
Atès que el raonament d'aquesta petició és que aquest reconeixement de crèdits, més que acceptar els crèdits
obtinguts en ensenyaments universitaris oficials superats anteriorment, equival a incorporar a l'expedient una
mateixa assignatura ja superada, per la qual ja ha abonat la totalitat de l'import corresponent. Per tant,
l'exempció hauria de ser extensiva a tots els casos en què el canvi d'estudis comportés una "rematriculació" en
la mateixa assignatura.
Vist l'article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.3.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 la modificació de l'acord núm. 33/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida
l'11 de juliol, sobre els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'adequació del
decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de
Barcelona per al curs acadèmic 2012-2013, en el sentit que en l'epígraf "10.3. Exempcions" de la pàgina 8 de
l'annex I del document CE 18/07-2012, s'afegeixi l'apartat f), redactat en els termes següents: "f) Assignatures
comunes de titulacions de Grau impartides a la UAB, que tinguin la mateixa denominació, el mateix contingut i
el mateix codi de matriculació, sempre i quan l'estudiant no estigui en disposició de sol·licitar el títol dels
estudis anteriors".
2) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica i a la cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics als
efectes de les gestions que siguin oportunes amb motiu de la modificació acordada.
Acord 60/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Efectes del decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats
Públiques de Catalunya pel curs 2012-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que l'article 58 lletra b) del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter
general aplicables a l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de
Govern de 13 de juliol de 2011, disposa com a benefici econòmic dels ajuts "el retorn de les taxes acadèmiques
corresponents a l'import dels crèdits matriculats per primera vegada", entre d'altres.
Atès que la base 4.4 de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts de col·laboració per al curs 2012-2013,
aprovades per acord de la Comissió d'Afers d'Estudiants el 15 de maig de 2012, desenvolupa l'esmentada
disposició del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès el què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions sobre la necessitat de
supeditar les subvencions al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.
Atès el context econòmic actual amb l'aprovació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu que modifica la Llei Orgànica de les
Universitats.
Atès l'increment que suposa en els preus dels serveis acadèmics d'aquesta universitat l'aprovació del Decret
77/2012, de 10 de juliol.
Atesa la necessitat de donar resposta a les noves realitats socials dels estudiants i els seus entorns familiars i
de reconfigurar el suport econòmic que la UAB donava als seus estudiants.
Atès que la sessió de Comissió d'Afers d'Estudiants realitzada el dia 6 de setembre de 2012 pren l'acord
següent: a) aprovar la suspensió de l'aplicació de la base 4.4 de les bases reguladores per a la concessió
d'ajuts de col·laboració per al curs 2012-2013, aprovades per acord d'aquesta Comissió el 15 de maig de 2012;
b) informar favorablement sobre la suspensió de l'aplicació, pel curs 2012-2013, del què disposa l'article 58

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 34 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

lletra b) del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol
de 2011; c) elevar al Consell de Govern l'acord precedent per a la seva aprovació; d) Encarregar a la
vicerectora d'Estudiants i Cooperació l'execució i seguiment d'aquests acords; e) comunicar els presents acords
al vicegerent competent en matèria d'estudiants, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius, i finalment c) comunicar els presents acords a la vicerectora d'Economia i Organització i a la
vicegerència d'Economia per tal que adoptin les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la proposta de la vicerectora d'Estudiants i Cooperació i la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 108/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la suspensió de l'aplicació, pel curs 20122013, del què disposa l'article 58 lletra b) del Text refós de les normatives complementàries de les normes de
caràcter general aplicables a l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del
Consell de Govern de 13 de juliol de 2011.
Acord 61/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació i cessió d'ús d'espais al consorci centre de recerca matemàtica
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de que la UAB entri a formar part en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (Consorci
CRM) com a entitat consorciada, i la regularització de la cessió d'ús d'espais a l'esmentat Consorci presentada
pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Vist l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 juliol de 2002, publicat per la Resolució
UNI/2260/2002, de 30 de juliol, on es va aprovar la constitució del Consorci CRM i els seus Estatuts, integrat
per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(Generalitat), i per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
Vist que en data 3 de juny de 2003, el Consorci CRM i la UAB van signar un conveni d'adequació del conveni
d'adscripció del Centre de Recerca Matemàtica com a institut universitari de recerca subscrit en data 1 de juliol
de 1994, per canvi de titularitat, la qual va ser aprovada per Ordre 495/2003 del Conseller d'Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, de 10 de desembre.
Atès l'acord del Consell de Direcció del Consorci CRM de data 26 de març de 2009, pel qual es va convidar a la
UAB a formar part del Consorci, del qual es va informar a la Rectora de la UAB per carta de 21 de setembre de
2009.
Vist l'acord 32/2009, de data 21 d'octubre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social que estableix el
següent:
"a) Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consorci Centre de Recerca
Matemàtica (CRM), condicionat a que els estatuts del consorci CRM contemplin, com a única aportació de la
UAB, els compromisos existents a la data actual, d'acord amb els convenis signats fins a la data del present
acord.
b) En cas de compromisos econòmics futurs addicionals per part de la UAB, aquests hauran de ser aprovats pel
Consell Social."
Atès que la UAB i els successius titulars del Centre de Recerca Matemàtica han mantingut vincles estrets de
col·laboració entre els quals està el que comporta l'autorització del dret d'ús d'espais per una superfície de
2.453,36 m2.
Atès l'Acord del Consell de Direcció del Consorci CRM de data 8 de juny de 2012, amb el vot favorable exprés
de totes les entitats consorciades - Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans- (document CE
37/10-2012), pel qual es va aprovar (i) el text inicial de la proposta de conveni entre el Consorci CRM i la UAB
relatiu al conveni regulador del procés d'incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consorci
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Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (document CE 38/10-2012) i el text de la proposta de modificació
d'estatuts del Consorci CRM (document CE 39A/10-2012); així com (ii) el text del Conveni entre les
esmentades institucions l'objecte del qual es la formalització de la cessió d'ús per part la UAB de 2.453,36 m2,
en règim de concessió administrativa, en els termes que es fan constar en el document CE 39B/10-2012.
Atès que la incorporació de la UAB en el Consorci CRM està pendent de ser formalitzada i vistes les condicions
en que es proposa la participació de la Universitat en el Consorci CRM, d'acord amb l'exposat en el paràgraf
anterior.
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 98/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre de 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Modificar l'acord 32/2009, de 21 d'octubre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, que queda
redactat de la manera següent:
"Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de Recerca
Matemàtica (CRM), d'acord amb el que consta en la proposta de conveni regulador del procés d'incorporació de
la UAB al Consorci CRM (document CE 38/10-2012) i en els seus annexos, que són la proposta de modificació
d'estatuts del Consorci CRM (document CE 39A/10-2012) i la proposta de conveni de col·laboració entre la UAB
i el Consorci CRM sobre cessió d'ús d'espais i assumpció de despeses (document CE 39B/10-2012)."
2) Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l'ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície
conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el
passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s'identifica als plànols de situació i de planta (document
CE 40/10-2012), i d'acord amb les condicions que figuren en el document CE 39B/10-2012.
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els següents convenis,
facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l'execució dels presents acords, inclòs les
esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del model de conveni
d'incorporació de la Universitat a l'esmentat Consorci com a ens consorciat (document CE 38/10-2012), de la
proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document CE 39A/10-2012) i del model de conveni de
cessió d'ús d'espais (document CE 39B/10-2012).
4) La Universitat Autònoma de Barcelona trametrà al Consell Social còpia del conveni d'incorporació de la
Universitat al Consorci CRM, la modificació d'estatuts del Consorci CRM i del conveni de cessió d'ús d'espais,
una vegada formalitzats.
5) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució d'aquest acord.
6) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
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Acord 62/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent amb l'empresa ALHYMOTION, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat el 7 de juny de 2012 entre la UAB i la companyia
mercantil ALHYMOTION, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a ALHYMOTION, S.L. una llicència exclusiva
d'ús i explotació de la Patent Espanyola ES200803470 (Method for obtaining hydrogen) i del know-how del grup
de recerca de la doctora María Muñoz en relació a la producció d'hidrogen a partir d'alumini a canvi d'un cànon,
en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial quant a la patent i de 15 anys,
prorrogables per un altre període de 15 anys quant al know-how, tot allò, d'acord amb les especificacions
contingudes en el mateix.
Vist l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist que l'article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist que l'article 55.3, apartats g) i h), de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d'explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 99/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 17 d'octubre 2012 .
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Ratificar el contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat el 7 de juny de 2012 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia mercantil ALHYMOTION, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir
a ALHYMOTION, S.L. una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Patent Espanyola ES200803470 (Method for
obtaining hydrogen) i del know-how del grup de recerca de la doctora María Muñoz en relació a la producció
d'hidrogen a partir d'alumini a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat
industrial quant a la patent i de 15 anys prorrogables per un altre període de 15 anys quant al know-how, tot
allò, d'acord amb les seves especificacions, segons amb el que consta en el document CE 41/10-2012 .
2) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 63/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent amb l'empresa MIRAKONTA, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat l'1 d'abril de 2012 entre la UAB i la companyia mercantil
MIRAKONTA, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a MIRAKONTA, S.L. una llicència exclusiva d'ús i
explotació de la Patent Espanyola P20110043 (Antena planar multi-tramo) i del know-how relacionat amb
l'execució a la mateixa, a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat
industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix.
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Vist que l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist que l'article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist que l'article 55.3, apartats g) i h), de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d'explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 100/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Ratificar el contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat l'1 d'abril de 2012 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia mercantil MIRAKONTA, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir
a MIRAKONTA, S.L. una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Patent Espanyola P20110043 (Antena planar
multi-tramo) i del know-how relacionat amb l'execució a la mateixa, a canvi d'un cànon, en tot el món i pel
termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix,
segons amb el que consta en el document CE 42/10-2012.
2) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 64/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent amb l'empresa GENDIAG.EXE, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de la Sol·licitud de Patent Espanyola i derivades, formalitzat el 17 de setembre de 2012
entre la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebrón-Institut de Rererca (FHUVH), la UAB i la companyia
mercantil GENDIAG.EXE, S.L. (GENDIAG), en virtut del qual la FHUVH i la UAB van conferir a GENDIAG una
llicència exclusiva d'ús i explotació de la Sol·licitud de Patent P200802548 i de les derivades d'aquesta
PCT/ES2009/070362, USPTO13/062,205 i EP09811142.0 (Mètodes i composicions per el tractament i el
diagnòstic de la transformació hemorràgica), a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels
drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions contingudes en el mateix.
Vist que l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist que l'article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist que l'article 55.3, apartats g) i h), de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible estableix que la
transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències
d'explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 38 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 101/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre 2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Ratificar el contracte de llicència de la Sol·licitud de Patent Espanyola i derivades, formalitzat el 17 de
setembre de 2012 entre la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebrón-Institut de Rererca (FHUVH), la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia mercantil GENDIAG.EXE, S.L. (GENDIAG), en virtut
del qual la FHUVH i la UAB van conferir a GENDIAG una llicència exclusiva d'ús i explotació de la Sol·licitud de
Patent P200802548 i de les derivades d'aquesta PCT/ES2009/070362, USPTO13/062,205 i EP09811142.0
(Mètodes i composicions per el tractament i el diagnòstic de la transformació hemorràgica), a canvi d'un cànon,
en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, d'acord amb les especificacions
contingudes en el mateix, segons amb el que consta en el document CE 43/10-2012.
2) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 65/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Informació sobre la pròrroga del conveni entre el DURSI, el CIEMAT, la UAB i l'IFAE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de formalització de l'Acta de pròrroga del "Conveni de Col·laboració entre el Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI), el Centre
d'Investigació Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i l'Institut de Física i Altres Energies (IFAE), per a la creació i manteniment del centre de competència
cientificotecnològica denominada Port d'Informació Científica (PIC)" presentada pel vicerector de Projectes
Estratègics i Planificació.
Atès que en data 12 de juny de 2003 el DURSI, el CIEMAT, la UAB i l'IFAE van formalitzar el Conveni
(document CE 44A/10-2012) en virtut del qual es va constituir el centre de competència cientificotecnològica
denominat PIC, definint el seu concepte, finalitat, organització i funcions, finançament i pla d'acció per la
posada en marxa i posterior funcionament el qual va desenvolupar efectes fins el 31 de desembre de 2007.
Vist que en data 21 de desembre de 2007 les esmentades parts contractants van formalitzar Acta de pròrroga
del Conveni fins el 31 de desembre de 2012 (document CE 44B/10-2102).
Vist que en l'actualitat les parts signatàries volen prorrogar els efectes del Conveni per tot l'any 2013, on es
limita la contribució de la UAB pel concepte de despeses d'electricitat a 175.000 euros (document CE 44C/102012).
Vist l'article 89.l de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.3. j del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 109/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre 2012 .
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la formalització del conveni denominat Acta de pròrroga del
"Conveni de Col·laboració entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya (DURSI), el Centre d'Investigació Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques
(CIEMAT), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut de Física i Altres Energies (IFAE), per a la
creació i manteniment del centre de competència cientificotecnològica denominada Port d'Informació Científica
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(PIC)" pel període comprès entre el 1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013, d'acord amb el que
consta en el document CE 44C/10-2012.
Acord 66/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l'avaluació 2011 del personal
docent i investigador funcionari i contractat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.m dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.d del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que al llarg de l'any 2012 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades
per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Vist l'acord 107/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre 2012.
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per
mèrits de docència del personal docent i investigador funcionari i contractat que es relaciona en els documents
CE 45/10-2012 i CE 46/10-2012.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de docència del personal docent i investigador
funcionari i contractat corresponents a l'avaluació 2011:
a) per períodes meritats fins el 31.12.2002, d'acord amb el que consta en el document CE 45/10-2012.
b) per períodes meritats fins el 31.12.2011, d'acord amb el que consta en el document CE 46/10-2012.
2) Comunicar el punt primer d'aquest acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de
Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent de l'Àmbit de Recursos Humans que facin el
seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
Acord 67/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius per mèrits de gestió corresponents a l'avaluació 2011 del personal docent i
investigador funcionari i contractat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.m dels Estatuts de la UAB.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 40 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

Vist l'article 28.3.d del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que al llarg de l'any 2012 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per
les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Vist l'acord 107/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre 2012.
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per
mèrits de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat que es relaciona en el document CE
47/10-2012.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat corresponents a l'avaluació 2011, d'acord amb el que consta en el document CE 47/102012.
2) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent de l'Àmbit de Recursos Humans l'execució i el
seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 68/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics de recerca corresponents a l'avaluació 2010 del personal docent i
investigador funcionari i l'avaluació 2011 del personal docent i investigador contractat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64. m dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.d del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les
persones interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta
d'assignació al Consell Social.
Vist l'acord 107/2012 pres pel Consell de Govern de 17 d'octubre 2012.
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Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per
mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat que es relaciona en els documents
CE 48/10-2012 i CE 49/10-2012.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar els complements retributius autonòmics de recerca corresponents a l'avaluació 2010 del personal
docent i investigador funcionari, d'acord amb el que consta al document CE 48/10-2012.
2) Aprovar els complements retributius autonòmics de recerca corresponents a l'avaluació 2011 del personal
docent i investigador contractat, d'acord amb el que consta al document CE 49/10/2011.
3) Comunicar els punts primer i segon d'aquest acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació
i de Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
4) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans que facin el
seguiment del compliment d'aquest acord.
Acord 69/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Anàlisi de la carta de recomanacions corresponent a l'exercici 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que l'empresa d'auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l'auditoria dels comptes anuals de
UAB, realitza una carta de recomanacions en la que es recullen suggeriments fruit d'aspectes identificats en
decurs de la tasca d'auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals
Universitat emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de
carta de recomanacions.

la
el
la
la

Atès que l'empresa d'auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB la carta de recomanacions de
l'exercici 2011.
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en la carta de recomanacions de
l'exercici 2011.
Vist l'article 28.4.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) La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la Carta de Recomanacions
corresponent a l'exercici 2011, d'acord amb el que consta en el document CE 50/10-2012.
2) Posar a disposició del gerent i de la responsable de l'Àrea d'Organització i Planificació de la UAB la Carta de
recomanacions corresponent a l'exercici 2011, als efectes de les gestions que siguin oportunes pel que fa a les
recomanacions.
Acord 70/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB al període comprès des de l'1 d'agost fins el 30 de setembre de
2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l'1 d'agost fins el 30 de setembre de 2012.
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Atès l'article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.2.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l'1
d'agost fins el 30 de setembre de 2012, d'acord amb el que consta en el document CE 51/10-2012.
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 71/2012, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats en el segon i tercer trimestre de l'exercici 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89.l de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.j del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el segon i tercer trimestre de l'exercici 2012, la qual ha estat
facilitada per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per
la UAB en el segon i tercer trimestre de l'any 2012.

I.2.4. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]

Acord 12/2012, de 17 d’octubre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Informació sobre l'estat actual i evolució dels projectes PIMEInnova i UAB Emprèn
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d'Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat a
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la
qualitat de l'activitat universitària.
Vist l'article 30.1.a del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 49/2011 pres pel Ple del Consell Social de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Pla anual
d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2012.
Atès que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2012 s'acorda:
- En la línia 2.b.2.A, col'laborar en el projecte PIMEInnova.
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- En la línia 2.b.2.B, col'laborar en el projecte UAB-Emprèn.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Societat-Universitat es dóna per assabentada sobre l'estat actual i evolució dels projectes
PIMEInnova i UAB-Emprèn, d'acord amb el que consta en el document CSU 03/10-2012.

I.3. Claustre
[tornar a l’índex]

Acord 1/2012, de 24 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual del rector sobre les
línies generals de la política de la Universitat.
Acord 2/2012, de 24 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda elegir els membres de la Comissió de
Governança de la UAB, que tot seguit s'indiquen:
3 degans o directors de centre:
Joan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Teresa Cabré Monné, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Laura Santamaria Guinot, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació
3 directors de departament, d’instituts univesitaris o de centre de recerca
Jordina Belmonte Soler, directora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental
Daniel Casals Martorell, director del Departament de Filologia Catalana
Pere Puig Casado, director del Departament de Matemàtiques
1 representant del professorat del sector A
Jaume Aguadé Bover
2 representants del professorat del sector B
Diego Castro Ceacero
Gabriel Izard Granados
5 representants dels estudiants, que siguin d’ensenyaments diferents
Sara Moya Martín
Carlos Pérez Padilla
3 vacants
3 representants del personal d’administració i serveis
Juan José Bravo San José
Nacho Ruiz Balmaseda
Bruno Sánchez Llordes
Acord 3/2012, de 24 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda elegir els membres de la Comissió de
Seguiment de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que tot seguit s'indiquen:
3 degans o directors de centre:
Josep M. De Dios Marcer, degà de la Facultat de Dret
Núria Gorgorió Solà, degana de la Facultat de Ciències de l’Educació
Reyes Pla Soler, degana de la Facultat de Veterinària
3 directors de departament

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 44 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

Jordi Estévez Escalera, director del Departament de Prehistòria
2 vacants
1 representant del professorat del sector A
Glòria Estapé Dubreuil
2 representants del professorat del sector B
2 vancats
5 representants dels estudiants, que siguin d’ensenyaments diferents
Sara Moya Martín
Nilo Ortiz de Zugasti Carrión
3 vacants
3 representants del personal d’administració i serveis
Imma Gamo Nieto
August Garcia Alberó
Francisco Utrilla Mendoza
Acord 4/2012, de 24 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda que, dins el marc de les competències del
Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels
Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre, en la sessió del dia 16 de desembre
de 2010, acordà aprovar les següents propostes:
1.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta l’Equip de Govern i, a través d’aquest, la Gerència de la
UAB i l’Àrea de Personal Acadèmic, a donar compliment a allò que disposa l’article 15 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el sentit d’abonar íntegrament les retribucions de les beneficiàries i
beneficiaris de programes d’ajuts subjectes a aquesta llei, com és el cas dels programes d’incorporació de
Personal Investigador en Formació i de Personal Investigador Postdoctoral; i, en conseqüència, a abstenir-se
d’aplicar cap reducció retributiva que no estigui contemplada explícitament en les convocatòries dels programes
corresponents.
2.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el Consell de Govern i el Consell Social a suprimir
l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preus per “Serveis Específics i de Suport a
l’Aprenentatge” a l’hora de formalitzar la matrícula en un programa d’estudis oficials o en un programa oficial
de doctorat impartit a la UAB, atesa la naturalesa jurídica de Preu Públic que posseeixen aquests conceptes i en
compliment del que disposa el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
3.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a prendre la iniciativa de reforma del
Reglament del Claustre, pel que fa als seus articles 6 i 7, per tal d’adequar-los a allò que disposa l’article 7 dels
Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, en el sentit que el Personal Investigador en
Formació, en tant que col·lectiu constituent de la comunitat universitària, ha de tenir una representació
específica a la Mesa del Claustre.
4.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a convocar el ple del Claustre com a
mínim dues vegades l’any, una d’elles dins el primer trimestre del curs acadèmic, tal i com contempla l’article
56 dels Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, i atès el reiterat incompliment
d’aquesta disposició per part de l’anterior equip rectoral.

I.5. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 91/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta de modificació del calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 presentada per la
vicerectora d’Estudiants i de Cooperació, pel que fa a incloure un dia no lectiu de Festa Major de la UAB.
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Vist que el calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 va ser aprovat per acord del Consell de
Govern de data 25 d’abril de 2012 i, per tal d’incloure aquest dia no lectiu, cal procedir a la modificació del
calendari.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i de Cooperació,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 en el sentit de
suspendre l’activitat lectiva a partir de les 13 hores del dia 8 (dj) de novembre de 2012 en què se celebrarà la
Festa Major de la UAB. En aquest sentit es recomana als centres que reprogramin les activitats acadèmiques
que es puguin veure afectades per aquesta modificació del calendari academico-administratiu.
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Estudiants i de Cooperació l'execució i el seguiment d'aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Acord 92/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels
centres, 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.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris va ser informada favorablement a les sessions
de la Comissió d' Estudis de Postgrau de 30 de juliol i de 4 d’octubre de 2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màsters universitaris següents:
-

.

Gestió i Organització d’Esdeveniments. Turisme de Negocis
Enginyeria de telecomunicació / Telecommunication Engineering
Recerca en Art i Disseny
Qualitat d’aliments d’origen animal
Recerca i Innovació en Cures Infermeres
Visió per Computador / Computer Vision
Genètica avançada / Advanced genetics
Dret Públic i de la Integració
Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
Osteopatia
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SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 93/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau així com de
modificació de denominacions 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 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Atès que la proposta de modificació i de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser
informada favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 30 de juliol i de 4 d’octubre de
2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màsters propis i dels diplomes de postgrau següents:
-

Màster en Teràpia Manual del Sistema Musculoesquelètic
Màster en Salut Internacional i Cooperació
Diploma de Postgrau en Dermatologia Pediàtrica
Diploma de Postgrau en Microcirurgia Reconstructiva Genitourinària.

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters següents:
-

Màster en la Comunicació de Conflictes Armats, la Pau i els Moviments Socials, que passa a denominarse Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials,
Màster en Gestió d’Empreses d’Assegurances que passa a denominar-se Màster en Gestió i Direcció
d’Empreses d’Assegurances.

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis i de
modificació de denominacions al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 47 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 100

Octubre / 2012

Acord 94/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de Postgrau.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així
com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de nous títols de doctorat per al curs acadèmic 2012-2013 va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’ Estudis de Postgrau de 4 d’octubre de 2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació el Consell de
Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de doctorat següents:
-

Antropologia Social i Cultural
Biologia i Biotecnologia Vegetal
Biotecnologia
Ciència de Materials
Ciència i Tecnologia Ambientals
Ciència Política
Ciència dels Aliments
Cirurgia i Ciències Morfològiques
Comunicació i Periodisme
Demografia
Ecologia Terrestre
Educació, Didàctica de la Matemàtica, Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió
Filologia Espanyola
Física
Genètica
Geografia
Història Comparada, Política i Social
Història de l’Art i Musicologia
Informàtica
Matemàtiques
Medicina
Medicina i Sanitat Animals
Microbiologia
Neurociències
Producció Animal
Psicologia de la Comunicació i Canvi
Psiquiatria
Química
Sociologia
Teoria de la Literatura
Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental

SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer.
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QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 95/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Amb la voluntat de la UAB d'avançar en el desenvolupament de l'ús de les eines electròniques en el marc de
l'organització interna de la UAB, i com a primer pas en la incorporació de les tecnologies de la informació i de
les comunicacions en l'àmbit dels processos electorals, en data 30 de setembre de 2010, el Consell de Govern
va acordar acceptar la utilització del sistema de votació electrònica en les eleccions que es convoquessin a la
UAB que estiguin dins l'àmbit d'aplicació del Reglament de la UAB i, en conseqüència, es va procedir a modificar
la Disposició Addicional Quart del Reglament Electoral i es va afegir un Annex amb les previsions referents al
sistema de votació electrònica.
Aquesta modificació permetia emprar el sistema de votació electrònica paral·lelament al sistema de votació
presencial.
El sistema de votació electrònica emprat ha estat la plataforma comuna a totes les universitats catalanes,
promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CESCA. Les experiències desenvolupades fins a aquest moment,
tant a la UAB com a d’altres universitats, posen de manifest que el sistema funciona amb les garanties de
seguretat i fiabilitat necessàries. Per aquesta raó es proposa continuar avançant en aquesta línia de treball i
autoritzar que els processos electorals es puguin desenvolupar només pel sistema de votació electrònica quan
l’òrgan que convoca les eleccions així ho consideri oportú, amb l’informe previ de la Junta Electoral
corresponent i de la secretària general i del comissionat del rector per a la Societat de la Informació.
La possibilitat de poder utilitzar únicament el sistema de votació electrònica comporta la necessària adaptació
del Reglament Electoral de la UAB per tal de fer-ho possible. La proposta comporta la modificació de la
Disposició Addicional Quarta i de diversos articles de l’Annex. En aquest sentit, cal destacar que l’adaptació
inclou que sigui l’òrgan convocant qui estableixi els mecanismes d’adaptació tècniques.
Així mateix la Junta Electoral va analitzar altres aspectes regulats en el Reglament Electoral i va acordar elevar
al Consell de Govern altres propostes de modificació per tal de procedir a una millora en els processos
electorals generals. Les propostes de modificació afecten els aspectes següents: que puguin exercir el seu dret
a vot els investigadors vinculats que desenvolupin tasques de recerca a temps complet a la UAB; que les
candidatures per a eleccions d’àmbit general es presentin sempre davant la Junta Electoral General; i que la
campanya electoral pugui desenvolupar-se fins a l’últim dia de votació.
La proposta d’adaptació és la següent:
Article 3. Dret de sufragi
3. Per a ser inclòs en el respectiu cens ha de reunir-se algun dels requisits següents:
a) Estar en situació de servei actiu amb destí a la Universitat Autònoma de Barcelona i no trobar-se
en comissió de serveis fora de la Universitat.
b) Estar contractat per la Universitat Autònoma de Barcelona, o ser investigador vinculat que
desenvolupi tasques de recerca a temps complet a la UAB.
c)

Tenir la condició de becari o de personal investigador en formació.

d) Estar matriculat en qualsevol ensenyament o titulació que condueixi a l'obtenció de títols
universitaris d'un centre propi de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Article 22. Campanya electoral
1. Des de la proclamació definitiva de les candidatures fins la finalització del període de votació,
aquells candidats que ho desitgin podran realitzar campanya electoral.
Article 47. Presentació de candidatures
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2. Les candidatures s’han de presentar davant Junta Electoral General, seguint el que estableix
l'article 20 d'aquest Reglament.
Disposició Addicional Quarta
Les convocatòries de les diferents eleccions podran preveure la utilització del sistema de votació
electrònica per a l’emissió dels vots i per al seu escrutini, ja sigui paral·lelament al sistema de votació
presencial, o com a únic sistema de votació. Per tal de garantir la disponibilitat i la seguretat dels
recursos necessaris la proposta d’utilització del sistema de votació electrònica requereix el previ
vistiplau del secretari o de la secretària general i del membre de l’Equip de Govern de la UAB
competent en matèria de la societat de la informació. El sistema de votació electrònica haurà de
respectar les previsions que s’estableixen en l’Annex d’aquest Reglament Electoral.
En el cas que el sistema de votació electrònica substitueixi la votació presencial, la convocatòria de les
eleccions inclourà les mesures necessàries d’adaptació del procés electoral per tal d’ajustar les
previsions organitzatives recollides en aquest Reglament Electoral al sistema de votació electrònica,
prèvia proposta de la Junta Electoral corresponent.
Annex: Procediment electoral de votació electrònica
Article 2.1
S’ha de constituir una mesa electoral específica i única per al vot electrònic. En el cas que la votació
electrònica sigui paral·lela a la votació presencial aquesta mesa serà diferent de les meses electorals
que es constitueixen per al procés de votació presencial.
Article 3
Les funcions de la mesa electoral de votació electrònica són les següents:
6. Traslladar els resultats de la votació electrònica als presidents de les meses electorals de les
votacions presencials de les circumscripcions electorals corresponents a fi d'incorporar els resultats de
la votació electrònica a les votacions realitzades presencialment quan la votació electrònica sigui
paral·lela a la votació presencial.
Article 6.3
Una vegada finalitzat l’escrutini, quan la votació electrònica sigui paral·lela a la votació presencial, el
president de la mesa electoral de votació electrònica donarà trasllat de l’acta d’escrutini als presidents
de les meses electorals de les votacions presencials en les circumscripcions electorals corresponents a
fi d’incorporar els resultats de les votacions electròniques a les votacions realitzades presencialment.
La Junta Electoral General, en data 1 d’octubre de 2012, ha informat favorablement aquesta proposta.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general i del comissionat de
la rectora per a la Societat de la Informació, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Autoritzar que els processos electorals que es convoquin a la UAB que estiguin dins l'àmbit d'aplicació
del Reglament Electoral aprovat per acord del Consell de Govern de data 22 de desembre de 2003, modificat
per acord de data 27 de setembre de 2006 i 30 de setembre de 2010, puguin desenvolupar-se només pel
sistema de votació electrònica.
SEGON. Modificar els articles 3.3.b), 22.1 i 47.2, la Disposició Addicional Quarta i els articles 2.1, 3.6 i 6.3 del
Reglament Electoral abans esmentat que queden amb el redactat següent:
Article 3. Dret de sufragi
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3. b) Estar contractat per la Universitat Autònoma de Barcelona, o ser investigador vinculat que
desenvolupi tasques de recerca a temps complet a la UAB.
Article 22. Campanya electoral
1. Des de la proclamació definitiva de les candidatures fins la finalització del període de votació,
aquells candidats que ho desitgin podran realitzar campanya electoral.
Article 47. Presentació de candidatures
2. Les candidatures s’han de presentar davant Junta Electoral General, seguint el que estableix
l'article 20 d'aquest Reglament.
Disposició Addicional Quarta
Les convocatòries de les diferents eleccions podran preveure la utilització del sistema de votació
electrònica per a l’emissió dels vots i per al seu escrutini, ja sigui paral·lelament al sistema de votació
presencial, o com a únic sistema de votació. Per tal de garantir la disponibilitat i la seguretat dels
recursos necessaris la proposta d’utilització del sistema de votació electrònica requereix el previ
vistiplau del secretari o de la secretària general i del membre de l’Equip de Govern de la UAB
competent en matèria de la societat de la informació. El sistema de votació electrònica haurà de
respectar les previsions que s’estableixen en l’Annex d’aquest Reglament Electoral.
Annex: Procediment electoral de votació electrònica
Article 2.1
S’ha de constituir una mesa electoral específica i única per al vot electrònic. En el cas que la votació
electrònica sigui paral·lela a la votació presencial aquesta mesa serà diferent de les meses electorals
que es constitueixen per al procés de votació presencial.
Article 3
Les funcions de la mesa electoral de votació electrònica són les següents:
6. Traslladar els resultats de la votació electrònica als presidents de les meses electorals de les
votacions presencials de les circumscripcions electorals corresponents a fi d'incorporar els resultats de
la votació electrònica a les votacions realitzades presencialment quan la votació electrònica sigui
paral·lela a la votació presencial.
Article 6.3
Una vegada finalitzat l’escrutini, quan la votació electrònica sigui paral·lela a la votació presencial, el
president de la mesa electoral de votació electrònica donarà trasllat de l’acta d’escrutini als presidents
de les meses electorals de les votacions presencials en les circumscripcions electorals corresponents a
fi d’incorporar els resultats de les votacions electròniques a les votacions realitzades presencialment.
TERCER. Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació a partir del dia següent de la seva aprovació per part
del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
QUART. Encarregar la secretària general i el comissionat del rector per a la Societat de la Informació el
seguiment dels acords anteriors.
CINQUÉ. Comunicar els presents acords al gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius.
Acord 96/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació de l’Escola de Doctorat presentada pels vicerectorats d’Investigació i de Qualitat i
Ocupabilitat.
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Vist l'article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, segons la redacció donada per la
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que disposa que les Universitats públiques
estaran integrades per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Universitaris d’Investigació, Escoles de
Doctorat i per aquells altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.
Vist l’article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d’altres, que les Universitats podran crear escoles
de doctorat d’acord amb el previst a la seva pròpia normativa i a la de la respectiva Comunitat Autònoma, i que
la seva creació haurà de ser notificada al Ministeri d’Educació a efectes d’inscripció en el Registre d’Universitats,
Centres i Títols.
Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat.
Vist el que disposa el l’article 13 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de les Facultats i Escoles.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de les vicerectores d’Investigació i de Qualitat
i Ocupabilitat, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la proposta de creació de l’Escola de Doctorat.
SEGON.- Obrir un termini de 15 dies d’informació pública per tal que les Facultats, Escoles, Departaments i
Instituts Universitaris d’Investigació de la UAB facin arribar les seves esmenes i suggeriments respecte a la
proposta de creació de l’Escola de Doctorat.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Investigació i la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat l’execució i el
seguiment de l’acord anterior.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 97/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 29 de setembre de 2004 el Reglament del Departament de
Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
En data 17 de juliol de 2012 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació del Reglament
del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. El canvi afecta fonamentalment a una
modificació de l'estructura del departament mitjançant la creació de tres unitats (telecomunicació, enginyeria
de sistemes i logística i aeronàutica) i a la creació dels consells d'unitat i la figura del coordinador d'unitat.
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, de 2 d'octubre de 2008
i 25 d’abril de 2012, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes, aprovat pel Consell de
Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Telecomunicació i
d’Enginyeria de Sistemes, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de les unitats de Telecomunicació, Enginyeria de sistemes i Logística i aeronàutica
del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes de la UAB, així com la modificació del
Reglament d’aquest Departament. Document
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SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Acord 98/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta de d’entrar a formar part la UAB en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (Consorci CRM)
com a entitat consorciada i la regularització de la cessió d’ús d’espais a l’esmentat Consorci presentada pel
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Atès que per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 juliol de 2002, publicat per la Resolució
UNI/2260/2002, de 30 de juliol, es va aprovar la constitució del Consorci CRM i els seus Estatuts, integrat per
la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(Generalitat), i per l'Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Atès que en data 3 de juny de 2003, el Consorci CRM i la UAB van signar un conveni d'adequació del conveni
d'adscripció del Centre de Recerca Matemàtica com a institut universitari de recerca subscrit en data 1 de juliol
de 1994, per canvi de titularitat la qual va ser aprovada per Ordre 495/2003 del Conseller d'Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, de 10 de desembre.
Atès l’Acord del Consell de Direcció del Consorci CRM de data 26 de març de 2009 pel qual es va convidar a la
UAB a formar part del Consorci, del qual es va informar a la Rectora de la UAB per carta de 21 de setembre de
2009.
Atesos els Acords del Consell de Govern de la UAB núm. 61/2009, de data 7 d’octubre i de la Comissió
Econòmica del Consell Social de la UAB núm. 32/2009, de data 21 d’octubre, on es va acceptar per part la UAB
la proposta d’entrar a formar part del Consorci CRM.
Atès que la UAB i els successius titulars del Centre de Recerca Matemàtica han mantingut vincles estrets de
col·laboració entre els quals està l’autorització del dret d’ús d’espais per una superfície de 2.453,36 m2.
Atès l’Acord del Consell de Direcció del Consorci CRM de data 8 de juny de 2012, amb el vot favorable exprés
de totes les entitats consorciades –Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans-, pel qual es va
aprovar (i) el text inicial de la proposta de conveni entre el Consorci CRM i la UAB relatiu al conveni regulador
del procés d’incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consorci Centre de Recerca Matemàtica
(CRM) i el text de la proposta de modificació d’estatuts del Consorci CRM; així com (ii) el text del Conveni
entre les esmentades institucions l’objecte del qual es la formalització de la cessió d’ús per part la UAB de la
dels 2.453,36 m2, en règim de concessió administrativa, en els següents termes:
Espais objecte de la cessió d’ús: 2.453,36 m2 situats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el passadís que
connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta.
Finalitat: El Consorci CRM haurà de destinar els espais per desenvolupar els objectius i finalitats estatutaris del
Consorci, a augmentar la capacitat d’acollir matemàtics de gran prestigi procedents d’arreu del món, i en el seu
cas, a exercir com a seu del Instituto Español de Matemáticas (IEMath), i qualsevol altra finalitat relacionada
amb la recerca en l’àmbit de les matemàtiques.
Termini: 40 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per 2 períodes iguals i successius de 10 anys
cadascun fins arribar al límit dels 60 anys.
Cànon: No hi haurà cànon però el Consorci CRM assumirà el pagament de les despeses directes i indirectes de
869,60 m2 dels 2.453,36 m2 total de la superfície objecte de cessió d’ús, segons els següent desglossament
de despeses:
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Concepte

Despeses directes

50

Import
Superfície
(m2)
869,60

Despeses indirectes

15

869,60

13.044,00 €

Total

65

869,60

56.524,00 €

€/m2/any

Total
43.480,00 €

Per tal d’acomodar el nou règim d’assumpció d’espais, la UAB i el Consorci CRM acorden aplicar una bonificació
a la quota que el Consorci CRM hagi de satisfer a la UAB durant els primers cinc (5) anys de duració del present
conveni, d’acord amb el següent quadre:
Any

2012
2013
2014
2015
2016

Quantitat
anual
a
satisfer pel Consorci
CRM a la UAB (*)

Bonificació
anual (*)

Quantitats
anuals
pendents de pagament
per part del Consorci
CRM a la UAB (*)
56.524 €
41.524 €
15.000 €
56.524 €
36.524 €
20.000 €
56.524 €
31.524 €
25.000 €
56.524 €
21.524 €
35.000 €
56.524 €
11.524 €
45.000 €
(*) Quantitats sotmeses a les variacions de l’IPC Català.

Atès que la proposta d’entrar a formar part la UAB en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica com a entitat
consorciada i la regularització de la cessió d’ús d’espais a l’esmentat Consorci, va ser informada favorablement
a la sessió de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en data 11 de maig de
2012.
Vist els articles 64.t) i 207.2 dels estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern, d’una banda,
proposar al Consell Social la participació de la UAB en altres entitats jurídiques i, de l’altra, acordar sobre la
disposició dels béns immobles de la UAB, respectivament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Confirmar l’Acord del Consell de Govern de la UAB núm. 61/2009, de data 7 d’octubre, on es va
acceptar per part la UAB la proposta d’entrar a formar part del Consorci CRM.
SEGON.- Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de
superfície conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis
parell i el passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta ,
d’acord amb les condicions indicades a la part expositiva del present acord i que es resumeixen en les
següents:
Finalitat: El Consorci CRM haurà de destinar els espais per desenvolupar els objectius i finalitats
estatutaris del Consorci, a augmentar la capacitat d’acollir matemàtics de gran prestigi procedents
d’arreu del món, i en el seu cas, a exercir com a seu del Instituto Español de Matemáticas (IEMath), i
qualsevol altra finalitat relacionada amb la recerca en l’àmbit de les matemàtiques.
Termini: 40 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes iguals successius, per
períodes iguals i successius de 10 anys cadascun fins arribar al límit dels 60 anys.
Cànon: No hi haurà cànon però el Consorci CRM assumirà el pagament de les despeses directes i
indirectes de 869,60 m2 dels 2.453,36 m2 total de la superfície objecte de cessió d’ús.
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TERCER.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els
següents convenis, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents
acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels
documents, segons les propostes que es passen a aprovar:
- El model de conveni d’incorporació de la Universitat a l’esmentat Consorci com a ens consorciat i la
proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM.
- El model de conveni de cessió d’ús d’espais.
QUART.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
CINQUÈ.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 99/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat el 7 de juny de 2012 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA (UAB) i la companyia mercantil ALHYMOTION, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a
ALHYMOTION, S.L. una llicència exclusiva d’ús i explotació de la Patent Espanyola ES200803470 (Method for
obtaining hydrogen) i del know-how del grup de recerca de la doctora María Muñoz en relació a la producció
d’hidrogen a partir d’alumini a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat
industrial quant a la patent i de 15 anys, prorrogables per un altre període de 15 anys quant al know-how, tot
allò, d’acord amb les especificacions contingudes en el mateix.
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 3 d’octubre de
2012.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat el 7 de juny de 2012 entre la
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i la companyia mercantil ALHYMOTION, S.L., en virtut del qual
la UAB va conferir a ALHYMOTION, S.L. una llicència exclusiva d’ús i explotació de la Patent Espanyola
ES200803470 (Method for obtaining hydrogen) i del know-how del grup de recerca de la doctora María Muñoz
en relació a la producció d’hidrogen a partir d’alumini a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració
dels drets de propietat industrial quant a la patent i de 15 anys prorrogables per un altre període de 15 anys
quant al know-how, tot allò, d’acord amb les seves especificacions.
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SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 100/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat l’1 d’abril de 2012 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB) i la companyia mercantil MIRAKONTA, S.L., en virtut del qual la UAB va conferir a
MIRAKONTA, S.L. una llicència exclusiva d’ús i explotació de la Patent Espanyola P20110043 (Antena planar
multi-tramo) i del know-how relacionat amb l’execució a la mateixa, a canvi d’un cànon, en tot el món i pel
termini de duració dels drets de propietat industrial, d’acord amb les especificacions contingudes en el mateix.
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 5 de juliol de
2012.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el contracte de llicència de Patent Espanyola, formalitzat l’1 d’abril de 2012 entre la
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i la companyia mercantil MIRAKONTA, S.L., en virtut del qual
la UAB va conferir a MIRAKONTA, S.L. una llicència exclusiva d’ús i explotació de la Patent Espanyola
P20110043 (Antena planar multi-tramo) i del know-how relacionat amb l’execució a la mateixa, a canvi d’un
cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, d’acord amb les especificacions
contingudes en el mateix.
SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 101/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de llicència de la Sol·licitud de Patent Espanyola i derivades, formalitzat el 17 de setembre de 2012
entre la FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRÓN-INSTITUT DE RECERCA (FHUVH), la
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i la companyia mercantil GENDIAG.EXE, S.L. (GENDIAG), en
virtut del qual la FHUVH i la UAB van conferir a GENDIAG una llicència exclusiva d’ús i explotació de la
Sol·licitud de Patent P200802548 i de les derivades d’aquesta PCT/ES2009/070362, USPTO13/062,205 i
EP09811142.0 (Mètodes i composicions per el tractament i el diagnòstic de la transformació hemorràgica), a
canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, d’acord amb les
especificacions contingudes en el mateix.
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Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 12 de setembre
de 2012.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el contracte de llicència de la Sol·licitud de Patent Espanyola i derivades, formalitzat el 17 de
setembre de 2012 entre la FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRÓN-INSTITUT DE RECERCA
(FHUVH), la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i la companyia mercantil GENDIAG.EXE, S.L.
(GENDIAG), en virtut del qual la FHUVH i la UAB van conferir a GENDIAG una llicència exclusiva d’ús i
explotació de la Sol·licitud de Patent P200802548 i de les derivades d’aquesta PCT/ES2009/070362,
USPTO13/062,205 i EP09811142.0 (Mètodes i composicions per el tractament i el diagnòstic de la
transformació hemorràgica), a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat
industrial, d’acord amb les especificacions contingudes en el mateix.
SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 102/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vist l'acord de la Junta de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de data 13 d’abril de 2012 pel qual
es sol·licita al Consell de Govern el nomenament del senyor Jordi Porta i Ribalta, com a doctor honoris causa de
la UAB.
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la
Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.
Atès que el Consell de Govern va atorgar un doctor honoris causa de la UAB a la Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia en data 27 de gener de 2005 i, per tant, compleix els requisits temporals exigits a la normativa
abans esmentada.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar el senyor Jordi Porta i Ribalta, doctor honoris causa de la UAB.
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SEGON.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Campus l'execució i el
seguiment d'aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Acord 103/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
En data 17 de juliol de 2012 el Consell de Govern va aprovar una modificació de la Normativa de creació,
composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada per acord del Govern de 15
de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix Consell de Govern de 13 de juliol i 16 de desembre de
2011 i de 25 d’abril de 2012.
Aquesta modificació conté les adaptacions necessàries en la composició de les comissions delegades del Consell
de Govern a l’estructura de l’Equip de Govern, d’acord amb les competències que assumeix cada Vicerectorat,
modifica la representació dels estudiants en aquestes comissions, així com també afegeix un nou membre a la
Comissió d’Estudis de Postgrau. Això comporta que s’hagi de procedir a l’elecció dels membres que resulten
afectats per aquesta modificació de la Normativa; en concret:
- Comissió d’Estudis de Postgrau (1 director o directora d’institut universitari d’investigació propi)
- Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics (1 estudiant de postgrau que
pertany al col·lectiu del personal investigador en formació – PIF)
- Comissió d’Afers d’Estudiants (6 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells el
seu president)
- Comissió d’Economia i d’Organització (2 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB)
- Comissió d’Estudis de Grau (2 estudiants de Grau proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB)
- Comissió de Política Lingüística (2 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB)
Atès que, així mateix, ha estat constatat que en determinades comissions delegades del Consell de Govern hi
ha vacants o places que necessiten renovació. Concretament, queden per cobrir:
- Comissió d’Afers d’Estudiants (1 representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell
de Govern)
- Comissió d’Estudis de Grau (2 representants del personal d’administració i serveis, membres del
Claustre, 1 com a mínim ha de ser membre del Consell de Govern)
- Comissió d’Estudis de Postgrau (1 coordinador de titulació de postgrau de l’àmbit de les Ciències
Experimentals i tecnològiques, 1 representant del personal d’administració i serveis, membre del
Consell de Govern)
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB estableix:
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel
Consell de Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el
que estableix l'article 24 del Reglament del Consell de Govern.
2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre
els membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han
de proclamar el titular i el suplent.
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de ser
proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat
de postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF).
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern
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1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures,
que serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la
universitat.
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la
Secretaria General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la
comunitat universitària.
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i
ordenant els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que
compleixin les condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de
les eleccions deixés vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 16 d’octubre de 2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Escollir els següents membres de les comissions del Consell de Govern:
COMISSIÓ D’AFERS D’ESTUDIANTS
6 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells el seu president







Gerard Bona Fonoll
Carlos Espierrez Cundins
Matias Moreno Alegre
Irene Monés Ruiz
Carlos Pérez Padilla (president)
Ruben Ramiro Rubal

1 representat del personal d’administració i serveis membre del Consell de Govern


Juan Manuel Gómiz Rodríguez

COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ
2 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants



Javier Abad Garcia
Matias Moreno Alegre

COMISSIÓ D’ESTUDIS DE GRAU
2 estudiants de grau proposats pel Consell d’Estudiants



Carlos Espierrez Cundins
Roger Ubach Musterni

2 representats del personal d’administració i serveis membres del Claustre, un ha de ser membre del
Consell de Govern



Juan Manuel Gómiz Rodríguez
Jordi Hernández Sánchez

COMISSIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU
1 director o directora d’institut universitari d’investigació propi


.
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1 representat del personal d’administració i serveis que sigui membre del Consell de Govern


Jordi Hernández Sánchez

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants



Ruben Ramiro Rubal
Xavi Ceba Vega

COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS
1 estudiant de postgrau que pertanyi al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)


Paula Hernández García

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les
comissions delegades.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius.
Acord 104/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
La Junta Electoral General és l’òrgan electoral principal de la UAB. Té com a competències fonamentals
l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a la UAB, la proclamació dels
resultats definitius de les eleccions a rector/a i membres del Claustre, així com la resolució de les reclamacions i
impugnacions referents al procés o als resultats electorals.
Aquesta Junta, d’acord amb l’article 201 dels Estatuts de la UAB i de l’article 8 del Reglament Electoral de la
UAB, està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: secretari/a general, un professor
funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis. Així mateix
s’estableix que els membres s’elegeixen pel Consell de Govern per a un període de quatre anys.
Atès que el membre d’aquesta Junta en representació del personal d’administració i serveis, i el seu suplent,
van ser escollits pel Consell de Govern en data 2 d’octubre de 2008, correspon ara la convocatòria d’aquesta
elecció.
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 16 d’octubre de 2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Escollir el representant del personal d’administració i serveis Luis Bradineras Lis membre de la Junta
Electoral General de la UAB, i el seu suplent Pilar Pérez Rodriguez.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet del personal d’administració i serveis de la UAB.
Acord 105/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la
comunitat universitària de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que
estableixi el consell de govern o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas,
han de garantir la representació dels estudiants.
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En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar
designar com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la
mateixa Junta de Govern.
Atès el canvi d’Equip de Govern i que l’estudiant escollit ha perdut la condició de membre del Consell de
Govern, correspon ara la designació d’aquests representants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Designar el vicerector de Política Acadèmica, Juan Jesús Donaire Benito, la Secretària General, Judith
Solé Resina, l’estudiant, Carlos Pérez Padilla i el seu suplent Irene Monés Ruiz, com a representants del Consell
de Govern en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució dels que han
causat baixa.
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya.
Acord 106/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
L’acord de la Junta de Govern de data 26 de febrer de 1998 va aprovar la constitució de la Fundació Autònoma
Solidària i també la composició del seu Patronat, composició que també està recollida en els Estatuts de la
Fundació, en els termes següents:
Aprovar la composició del patronat de la fundació amb els membres següents en representació de la
UAB: el rector, el president del Consell Social i el gerent, o les persones o càrrecs en qui deleguin, un
vicerector designat pel rector, un membre de la Junta de Govern i un membre del Consell Social,
designats pels respectius òrgans de govern.
En data 25 de març de 2009 el Consell de Govern va acordar designar com a representant del Consell de
Govern a la doctora Rosa M. Pujol Vilallonga.
Atès que la doctora Pujol ha perdut la condició de membre del Consell de Govern, correspon ara una nova
designació d’aquest representant.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Designar al senyor Joan Botella Corral com a representant de la UAB al Patronat de la Fundació
Autònoma Solidària, en substitució del que n'ha causat baixa.
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació Autònoma Solidària.
Acord 107/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Al llarg de l'any 2011 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i
aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses
a AQU Catalunya per a la seva certificació.
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de
la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones
interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables
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obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al
Consell Social.
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell
Social.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de docència i de gestió, així com la
comunicació emesa per AQU Catalunya referent als complements retributius autonòmics per mèrits de recerca
del professorat de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat funcionari i contractat (trams de docència i de gestió). Document
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SEGON.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat
funcionari i contractat de la UAB.
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TERCER.- Elevar aquests acords al Consell Social per a l’aprovació de l’assignació dels complements inclosos en
els apartats anteriors, si escau.
QUART.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
CINQUÈ.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans que
facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
Acord 108/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Atès que l’article 58 lletra b) del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter
general aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de
Govern de 13 de juliol de 2011, disposa com a benefici econòmic dels ajuts “el retorn de les taxes acadèmiques
corresponents a l’import dels crèdits matriculats per primera vegada”, entre d’altres.
Atès que la base 4.4 de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració per al curs 2012-2013,
aprovades per acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants el 15 de maig de 2012, desenvolupa l’esmentada
disposició del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès el què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions sobre la necessitat de
supeditar les subvencions al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Atès el context econòmic actual amb l’aprovació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu que modifica la Llei Orgànica de les
Universitats.
Atès l’increment que suposa en els preus dels serveis acadèmics d’aquesta universitat l’aprovació del Decret
77/2012, de 10 de juliol.
Atesa la necessitat de donar resposta a les noves realitats socials dels estudiants i els seus entorns familiars i
de reconfigurar el suport econòmic que la UAB donava als seus estudiants.
Atès que la sessió de Comissió d’Afers d’Estudiants celebrada de data 6 de setembre de 2012 va acordar: a)
aprovar la suspensió de l’aplicació de la base 4.4 de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts de
col·laboració per al curs 2012-2013, aprovades per acord d’aquesta Comissió el 15 de maig de 2012; b)
informar favorablement sobre la suspensió de l’aplicació, pel curs 2012-2013, del què disposa l’article 58 lletra
b) del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol
de 2011; c) elevar al Consell de Govern l’acord precedent per a la seva aprovació; d) Encarregar a la
vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords; e) comunicar els presents acords
al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius, i finalment c) comunicar els presents acords a la vicerectora d’Economia i Organització i a la
vicegerència d’Economia per tal que adoptin les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la suspensió de l’aplicació, pel curs 2012-2013, del què disposa l’article 58 lletra b) del Text
refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat de la
Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Social per a la seva informació.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
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QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicerectora d’Economia i Organització i a la vicegerència
d’Economia per tal que adoptin les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 109/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta de formalització de l’Acta de pròrroga del ‘Conveni de Col·laboració entre el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI), el Centre
d’Investigació Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i l’Institut de Física i Altres Energies (IFAE), per a la creació i manteniment del centre de competència
cientificotecnològica denominada Port d’Informació Científica (PIC)’ (Conveni) presentada pel vicerector de
Projectes Estratègics i Planificació.
Vist que en data 12 de juny de 2003 el DURSI, el CIEMAT, la UAB i l’IFAE van formalitzar el Conveni en virtut
del qual es va constituir el centre de competència cientificotecnològica denominat PIC, definint el seu concepte,
finalitat, organització i funcions, finançament i pla d’acció per la posada en marxa i posterior funcionament el
qual va desenvolupar efectes fins el 31 de desembre de 2007.
Vist que en data 21 de desembre de 2007 les esmentades parts contractants van formalitzar Acta de pròrroga
del Conveni fins el 31 de desembre de 2012.
Vist que en l’actualitat les parts signatàries volen prorrogar els efectes del Conveni per tot l’any 2013, on es
limita la contribució de la UAB pel concepte de despeses d’electricitat a 175.000 euros.
Vist el que disposa l'article 64.s dels Estatuts de la UAB sobre la competència del Consell de Govern d’autoritzar
els convenis de cooperació amb altres entitats.
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 de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la formalització del conveni denominat Acta de pròrroga del ‘Conveni de Col·laboració entre
el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI), el
Centre d’Investigació Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i l’Institut de Física i Altres Energies (IFAE), per a la creació i manteniment del centre de
competència cientificotecnològica denominada Port d’Informació Científica (PIC)’ pel període comprès entre el 1
de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013. Document
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, formalitzi amb els representants de les institucions implicades, els conveni esmenat,
facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les
esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del/s document/s.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 110/2012, de 17 d’octubre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria de mobilitat Erasmus
per al Personal Docent i Investigador 2012/2013.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat del personal docent i investigador, durant el curs 2012-2013, a
universitats estrangeres que participen en el programa Erasmus.
Vist l'article 3, d) del Reglament del Consell de Govern, segons la redacció donada per l’acord del Consell de
Govern de data 25 d’abril de 2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus per al Personal Docent i Investigador
2012/2013. Document
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint-ne la seva difusió.

I.6. Comissions del Consell de Govern
I.6.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]
Acord 30/2012, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d'altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva.
Vista la proposta de convocatòria 1/2012 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos
als laboratoris de la UAB per a l’any 2012.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes
derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria
d'administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria 1/2012 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la
prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2012. Document
SEGON.- Aprovar que el diferencial de 358,60€ entre la proposta d’ajut per 120.000€ i l’import total concedit
per 120.358,60€ sigui absorbit pels imports recuperats de la justificació de despeses de 2010 que s’han
retornat.
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TERCER.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 31/2012, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que
l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els
principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d’altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc
de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els
equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans
tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
Vista la proposta de convocatòria 2/2012 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2012.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució d’assumptes
derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria
d’administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 2/2012 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any
2012. Document
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords
Acord 32/2012, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació dels preus autoritzats a les màquines de vending de la UAB.
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vistos els articles 91 a 109 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions
Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vist el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Vist l’article 23 del Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol de Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat, que modifica l’article 91.Un, apartat 1 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre
de l’impost sobre el Valor Afegit, pel que fa a l’augment del tipus impositiu aplicables a les entregues de
substàncies i productes susceptibles d’utilització per la nutrició humana segons el que estableix el Codi
alimentari i les disposicions dictades en el seu desenvolupament.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els preus autoritzats a les màquines de vending de la UAB.
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SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords
Acord 33/2012, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 19 de juny a 25 de setembre de 2012.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2012 que pel que fa a les modificacions de crèdit
preveu que les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment,
i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits
entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a les instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit pel període de 19 de juny a 25 de setembre de 2012.
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SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 34/2012, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria de mobilitat Erasmus
per al Personal d’Administració i Serveis 2012/2013.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis, durant el curs 2012-2013, a
universitats estrangeres que participen en el programa Erasmus.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Economia i d’Organització ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus per al Personal d’Administració i Serveis
2012/2013. Document
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.6.3. Comissió d’Estudis de Grau
[tornar a l’índex]

Acord 47/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica 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 2012-2013.
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 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 Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau.
Document
SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 48/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Grau.
La Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar els acords de la Comissió de Grau en data 11 de juliol de 2012 que aproven les
convocatòries del programa de mobilitat Erasmus d'Estudis de Grau i del Programa Propi de mobilitat
d'estudiants de grau per al curs acadèmic 2013-2014, per tal d’aplicar els criteris de baremació en relació a
l’expedient dels estudiants que s’apliquen en el programa de beques Sicue Séneca (barem 27).
SEGON.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.6.4. Comissió d’Estudis de Postgrau
[tornar a l’índex]

Acord 60/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
Vista la proposta del Vicerector de Política Acadèmica de creació de nous títols de Màsters Universitaris que han
estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols d’estudis de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris següents:
-

Dret Públic i de la Integració
Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
Osteopatia

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 61/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per a la seva aprovació.
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Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article l’article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li hi correspon aprovar els
plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica,
la Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris següents,
condicionats a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents.
-

Màster Universitari en Anàlisi econòmica / Economic Analysis
Màster Universitari en Dret públic i de la integració
Màster Universitari en Física d’altes energies, astrofísica i cosmologia / High Energy Physics,
Astrophysics and Cosmology
Màster universitari en Gestió de riscos tecnològics i laborals
Màster Universitari en Osteopatia
Màster Universitari en Prevenció i gestió de riscos en la comunitat
Màster Universitari en Recerca en educació

SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 62/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
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 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels diplomes de postgrau següents:
-

.
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SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació del Màster en Gestió d’Empreses
d’Assegurances que passa a denominar-se de la manera següent:
-

Màster en Gestió i Direcció d’Empreses d’Assegurances

TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 63/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
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 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) 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 Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau 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 Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària
Màster en Information Sciences in Business and Marketing, condicionat a que s’ha de tornar a revisar
per la Comissió de Màster del centre per a l’edició 2013/2014.
Màster en Gestió i Direcció d'Empreses d'Assegurances, condicionat a que s’ha de tornar a revisar per
la Comissió de Màster del centre per a l’edició 2013/2014.
Diploma de postgrau Dermatologia Pediàtrica
Diploma de postgrau Microcirurgia Reconstructiva Genitourinària

SEGON.- Encarregar a la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 64/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
La Comissió d’Estudis de Postgrau acorda ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de doctorat següents:
-

Antropologia Social i Cultural
Biologia i Biotecnologia Vegetal
Biotecnologia
Ciència de Materials
Ciència i Tecnologia Ambientals
Ciència Política
Ciència dels Aliments
Cirurgia i Ciències Morfològiques
Comunicació i Periodisme
Demografia
Ecologia Terrestre
Educació, Didàctica de la Matemàtica, Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió
Filologia Espanyola
Física
Genètica
Geografia
Història Comparada, Política i Social
Història de l’Art i Musicologia
Informàtica
Matemàtiques
Medicina
Medicina i Sanitat Animals
Microbiologia
Neurociències
Producció Animal
Psicologia de la Comunicació i Canvi
Psiquiatria
Química
Sociologia
Teoria de la Literatura
Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 65/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, segons el qual, es
poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis
defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat als següents:
Gonzalo Alberto Zarza
Ronal Roberto Muresano Cáceres
Jaime Llopis Cañameras
Luis Ramón Cárcamo Ulloa
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 66/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
Vistes les propostes de la vicerectora d’Investigació de modificació d’estudis de doctorat, de conformitat amb el
Reial Decret 1393/2007, presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar el contingut dels estudis de doctorat per tal d’adequar-los 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 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau 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 Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de l’estudi de doctorat en Biodiversitat i
de l’estudi de doctorat en Biologia Animal per al curs acadèmic 2012-2013.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 67/2012, de 4 d’octubre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les convocatòries d’ajuts del
Programa Propi UAB i Erasmus Estudi (convocatòries de novembre), per a estudiants matriculats en màsters
universitaris, per al curs acadèmic 2012-2013.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de màster durant el curs 2012-2013.
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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Postgrau ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les convocatòries del Programa Propi UAB i del programa Erasmus Estudi (convocatòries de
novembre), per a estudiants matriculats en màsters universitaris, per al curs acadèmic 2012-2013, i aprovar
l’aplicació dels criteris de baremació en relació a l’expedient dels estudiants que s’apliquen en el programa de
beques Sicue Séneca (barem 27). Document1 Document2
SEGON.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.6. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 44/2012, d’1 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual es dona el vistiplau a la
utilització del sistema de votació electrònica per a les eleccions al Claustre de la UAB 2012. Document
Acord 45/2012, d’1 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta la proposta de
calendari electoral per a les eleccions al Claustre de la UAB 2012. Document
Acord 46/2012, d’1 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepten els criteris per
a l’elaboració dels censos per a les eleccions al Claustre de la UAB 2012 i s’aprova que els censos electorals
s’elaboraran a partir de les dades que consten a data 18 d’octubre de 2012.
Acord 47/2012, d’1 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova el repartiment
del nombre de membres del Claustre de la UAB entre els diferents centres. Document
Acord 48/2012, d’1 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’aproven els models
següents:
-

Sol·licituds de candidatures
Formulari de reclamació al cens electoral
Formulari de reclamació a candidatures
Formulari de reclamació als resultats provisionals

Acord 49/2012, d’1 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova com a
nomenclatura oficial d’aquestes eleccions la denominació següent: “Eleccions al Claustre de la UAB 2012”.

Acord 50/2012, de 22 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova que la
composició de la Mesa Electoral Electrònica per a les eleccions al Claustre de la UAB 2012 sigui de sis membres:
secretària general, comissionat del rector per a la Societat de la Informació, un representant del sector A, un
representant del Sector B, un representant de sector C i un representant del sector D.
Acord 51/2012, de 22 d’octubre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova que la
composició de la Mesa d’Administració per a les eleccions al Claustre de la UAB 2012 sigui de dos membres: la
cap del Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de Coordinació Institucional.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del rector, de 29 d’octubre de 2012, per la qual es convoquen eleccions a membres al Claustre
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Document
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 2 de juliol de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Castellbí de la Marca per emmarcar l’actuació
en la participació en el projecte Capus Ítaca – 2012.
Conveni de 4 de setembre de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Rubí per emmarcar l’actuació en la
participació en el projecte Capus Ítaca – 2012.
Conveni de 15 de setembre de 2012, entre la UAB i SAT 1439 Granja l’Heura per l’establiment de les
condicions per a la realització de pràctiques dels alumnes de Veterinària.
Conveni de 2 d’octubre de 2012, entre la UAB i Tecnonews per establir el marc de col·laboració en matèria
de comunicació i noves tecnologies, especialment en els projectes de difusió en línea.
Conveni de 2 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universidad Jose Eduardo Dos Santos (Huambo-Angola)
per establir el marc de col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació en matèria institucional, acadèmica i
d’investigació.
Conveni de 5 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Yonsei University (Korea) to development and academic
exchange and cooperation program in education and research.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 12 de desembre de 2011, entre la UAB i l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament pel qual s’estableix la concessió d’una subvenció directa pel
desenvolupament del Programa socioeducatiu Campus Ítaca, concretament per a la realització dels petits
projectes finals d’investigació i recerca.
Conveni de 12 de desembre de 2011, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per establir la concessió d'una subvenció directa en relació amb el projecte Espurn@ - 2011.
Addendes de 20 de desembre de 2011, al conveni de 2 de juny de 1996 entre la UAB i la Fundació per a la
Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) per establir l'assignació temporal de professorat o personal tècnic a la
UOC per realitzar tasques d'atenció docent de les assignatures i plans d'estudis de l'oferta formativa de la UOC.
Conveni de 29 de maig de 2012, entre la UAB i la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron (VHIR) –
Institut de Recerca, L’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), per establir les bases per al reconeixement
dels investigadors de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca com investigadors
agregats al projecte de Campus Excel·lència Internacional de la UAB, per tal de poder desenvolupar les tasques
i exercir les prerrogatives corresponents als Investigadors Agregats al Projecte de Campus d’Excel·lència
Internacional de la UAB (CEI) – IVU’s.
Addendes de 25 de juny de 2012, al conveni entre la UAB i la Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA) per a l’adhesió de la UAB al Programa ICREA Acadèmica.
Conveni de 25 de juny de 2012, entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS) per establir les
condicions de col·laboració amb motiu de la gestió del transport adaptat a estudiants amb discapacitat l'any
2012.
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Addenda de 16 de juliol de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), al conveni específic de
col·laboració interuniversitària de 30 d’abriul de 2008 per a la realització conjunta del màster universitari en
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (curs 2013-2014).
Conveni de 30 de juliol de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per a la realització conjunta
del Màster universitari en Formació de Persones Adultes.
Annex de 13 de setembre de 2012, al conveni entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) relatiu
a la dirección del CRM (designació del Sr. Joaquim Bruna i Floris com a director).
Conveni de 17 de setembre de 2012, entre la UAB i l’Institut National de la Jeunesse et de l'Education
Populaire (INJEP) per establir el Finançament al "6è Rencontre a Barcelona "Itinénaires et identités dans un
contexte d'internationalisation" (7-9 juin 2012).
Conveni de 17 de setembre de 2012, entre la UAB i la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut
de Recerca pel qual s’estableix la col·laboració en el marc del programa de doctorat en Bioquímica, Biologia
Molecular i Biomedicina de la UAB.
Conveni de 2 d’octubre de 2012, entre la UAB i el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del
Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS) per establir el marc de col·laboració entre la UAB i el CELLS pel que fa
a la contractació de persones, a proposta del CELLS, en relació a la realització del Màster universitari en
“Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró” i el seu finançament.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Departaments
[tornar a l’índex]

S’aprova la creació de les unitats de Telecomunicació, Enginyeria de sistemes i Logística i
aeronàutica del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes de la UAB, així com la
modificació del Reglament d’aquest Departament (codificació BADUS: 461), segons l’acord 97/2012, de
17 d’octubre, del Consell de Govern.
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V. Nomenaments
i cessaments

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

V.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Gregori Garzón Clariana
coordinador del Màster d’Integració Europea de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora M. Consol Torreguitart Mirada
coordinadora d’Estudis del Grau en Comptabilitat i Finances i de la Diplomatura de Ciències Empresarials de la
Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Rosalía Gallo Martínez
sotssecretària del Campus de Sabadell, sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting i coordinadora
d’Intercanvis d’Estudiants dels Graus d’Empresa i Tecnologia i Comptabilitat i Finances i de la Diplomatura de
Ciències Empresarials de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Juan Antonio Barceló Álvarez
sotscoordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Cristina Escobar Urmeneta
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 31 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora M. dels Àngels González
Lafont vicedegana de Mobilitat, Intercanvi i Coordinació de Màsters de la Facultat de Ciències.

V.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual la senyora M. Consol Torreguitart Mirada cessa
com a coordinadora d’Estudis de Grau en Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual la senyora Pilar Soriano Sáez cessa com a
sotssecretària del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual la senyora Rosalía Gallo Martínez cessa com a
coordinadora d’Intercanvis d’Estudiants dels Graus en Empresa i Tecnologia i Comptabilitat i Finances i de la
Diplomatura de Ciències Empresarials de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual la senyora Victòria Solanilla Demestre cessa com
a vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com a
sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Xavier Verge Mestre cessa com a
sotsdirector de Projecció Exterior per a les Empreses de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 31 d’octubre de 2012, per la qual la senyora M. dels Àngels González Lafont cessa
com a vicedegana de Mobilitat, Intercanvis i d’Estudiants de la Facultat de Ciències.
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V.2. Departaments
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Albert Branchadell Gallo
coordinador de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Marta Bertran Tarrés
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Josep Bartomeu Cladera Cerdà
coordinador de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Gregorio Ujaque Pérez
coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Artur Xavier Roig Sagués
director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Rosana Rodríguez Martínez
coordinadora del Postgrau d’Enginyeria del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Resolució del rector, de 4 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Susana M. Martín Orúe
sotsdirectora i coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 4 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Antonio José Trujillo Mesa
secretari del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 4 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Bernat Claramunt López
coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Rabanal Prados
secretària del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Ramon Martí Castelló
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució del rector, de 31 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Josefina Pons Picart
coordinadora de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 31 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Muñoz Tapia
coordinadora de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.

V.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Joaquim Martí Mainar cessa com a
coordinador de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Joan Manyosa Ribatallada cessa com a
coordinador de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual la senyora Mireia Garcia Viloca cessa com a
coordinadora de la Unitat de Química Física del Departament de Química.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Francesc Xavier Such Martí cessa com a
director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Jorge Pàmies Rovira cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
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Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Xavier Cartoixà Soler cessa com a
coordinador del Postgrau d’Enginyeria Electrònica del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Resolució del rector, de 4 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Joan Pino Vilalta cessa com a
coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 4 d’octubre de 2012, per la qual la senyora Susana M. Martín Orúe cessa com a
secretària del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 4 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Antonio José Trujillo Mesa cessa com a
sotsdirector i coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual la senyora Rafaela Cuenca Valera cessa com a
secretària del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Ignacio Borja Antela Bernárdez cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució del rector, de 31 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Juli Real Obradors cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 31 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Santiago Maspoch Andrés cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.

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

V.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual delega en la senyora Montserrat Rifà Valls el
càrrec de patrona a la Fundació Autònoma Solidària.
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual designa la senyora Sílvia Carrasco Pons per
ocupar, en el seu nom, el càrrec de patrona a la Fundació Autònoma Solidària.
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2012, per la qual nomena el senyor Louis Lemkow Zetterling
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Wassu.
Resolució del rector, de 25 d’octubre de 2012, per la qual nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona.
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2012, per la qual designa el senyor Lluís Tort i Bardolet patró de
la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca i el proposa com a membre de la Comissió
Delegada d’aquella Fundació.

V.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Joan Lluís Pérez Francesch cessa com a
patró de la Fundació Autònoma Solidària.
Resolució de rector, de 25 d’octubre de 2012, per la qual el senyor Josep Enric Llebot Rabagliati cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
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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, de 10 d’octubre de 2012, per la
qual convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de l’escala tècnica (subgrup A1), segons
s’especifica:
Codi de la Plaça
A1C01

Denominació
Cap de la Biblioteca

Destinació (Unitat Orgànica)
Biblioteca d’Humanitats

Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per tal de
cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça d’administratiu/iva responsable de l’Àrea d’Economia i
Finances, segons s’especifica:
Denominació
Administratiu/iva
responsable

Subgrup
C1

Nivell
22

Destinació
Comptabilitat Gral. i Pressupostària – Ingressos (Àrea
d’Economia i Finances)

VI.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 d’octubre de 2012, per la
qual deixa sense efectes l’adscripció provisional de la senyora elena Pedreira Vidal a la Oficina de Gestió de la
Informació i de la Documentació (Registre).
Resolució del gerent, de 5 d’octubre de 2012, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora
Sonia González García a l’Oficina de Teball Campus.
Resolució del gerent, de 5 d’octubre de 2012, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, el senyor
Gabriel Chancel Valente a l’Institut de Ciències de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 d’octubre de 2012, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilància, al
senyor Ramon Queralt Canora.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 d’octubre de 2012, per la
qual deixa sense efectes l’encàrrec de gestió de la senyora Begoña Martín Romero.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Adminstració i Serveis, d’11 de novembre de 2012, per la
qual encarrega les funcions de cap de la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat al senyor Rafael Requena
Valiente.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adapta al senyor Agustín Boyero Antúnez, adscrit a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat, amb
dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adscriu, amb caràcter provisional, el senyor Javier González Rodríguez al SLiPI de l’Aulari Central de
Ciències Socials.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adapta al senyor Salvador Sánchez Moreno, adscrit a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat, amb
dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Adminstració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adapta al senyor Carmelo Martínez Grau, adscrit a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat, amb
dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adapta al senyor Manuel Aragonés Fernández, adscrit a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat,
amb dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adapta al senyor Tomás Peñas Murillo, adscrit a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat, amb
dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adapta a la senyora Pilar López Sánchez, a la Gestió Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2012, per la
qual adapta al senyor Juan Martín Melguizo, adscrit a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat, amb
dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 d’octubre de 2012, per la
qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Maria Teresa Núñez Luque.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 d’octubre de 2012, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Teresa Núñez Luque la gestió excepcional dels
processos propis de l’àmbit del Departament d’Economia i Història Econòmica.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 d’octubre de 2012, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcionas i les responsabilitats de cap de Suport Logístic i Punt
d’Informació del Campus de Sabadell al senyor Santiago Ruíz Caballero.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 d’octubre de 2012, per la
qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Cèlia del Rio Sánchez a la Cartoteca General (Biblioteca
d’Humanitats).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 d’octubre de 2012, per la
qual adapta a la senyora Angela Serrano Ferigle, per a un lloc de responsable de desenvolupament estratègic,
adscrita a la Vicegerència de Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 d’octubre de 2012, per la
qual adpata al senyor Adrià Ponsà Sánchez, adscrit a la Unitat de gestió de Recursos de l’Àrea de Gestió de la
Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 d’octubre de 2012, per la
qual adapta al senyor Xavier Ariño Vila per a un lloc de responsable de projectes estratègics, adscrit a la
Vicegerència de Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 d’octubre de 2012, per la
qual adjudica a la senyora Núria Gallart Marsillas la plaça de cap de Biblioteca d’Humanitats.
Resolució del gerent, de 31 d’octubre de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les
funcions i les responsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Medicina, al senyor Miquel
Abdón Giménez.
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