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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 84/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2013
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 14/2012 pres per la Comissió Societat-Universitat del dia 11 de desembre, en virtut del qual
s'aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa UniversitatSocietat del Consell Social corresponent a l'any 2013, segons el que consta en el document CSU 04/12-2012;
2) Posar en coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del
Programa Universitat-Societat corresponent a l'any 2013 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost
del Consell Social de l'any 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Aprovar el pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2013, segons el que consta en el document PLE 51/12-2012.
Acord 85/2012, de 19 de desembre, 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.
Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 79/2012 pres per la Comissió Econòmica de 19 de desembre, que estableix el següent: 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 56/12-2012; 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.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la
UAB, d'acord amb el que consta en el document PLE 52/12-2012.
Acord 86/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Línies generals i calendari per a la elaboració del Pla d'Estabilització Pressupostària de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, i pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l'àmbit educatiu, que estableix que les Universitats remetran còpia de la liquidació del
pressupost i la resta de documents que constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma dins del
termini establert per les normes aplicables de la Comunitat Autònoma.
Vist l'informe del Gabinet Jurídic de la UAB, de data 9 de juliol de 2012, pel qual, entre d'altres, estableix que
en cas que la universitat liquidi el seu pressupost de 2011 amb un romanent de tresoreria genèric negatiu,
haurà d'elaborar un pla d'estabilització pressupostària en els termes que preveu tant l'article 16 de la Llei
1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, com l'article 16 de la Llei
de Pressupostos de la Generalitat per al 2011.
Vist el resultat negatiu de l'exercici 2011 de la UAB, l'article 16 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i l'article 16 de la Llei de Pressupostos de la
Generalitat per al 2011.
Vist l'acord plenari 44/2012, de 19 de juliol, pel qual s'acorda aprovar el balanç, la memòria econòmica, el
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a
l'exercici de 2011, i sol·licitar al rector de la UAB l'elaboració d'un pla d'estabilització pressupostària que
determini les polítiques d'ingressos i despeses que aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació
d'incompliment d'equilibri pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en matèria
d'universitats. Aquest pla d'estabilització pressupostària es presentarà al departament competent en matèria
d'universitats en el termini de dos mesos efectius a comptar de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2011
de la UAB, previ acord del Consell Social de la Universitat.
Vista la sol·licitud presentada per la UAB a la Secretaria d'Universitats i Recerca, en el sentit d'ampliar en 3
mesos el termini per a la presentació del Pla d'Estabilització pressupostària que estableix l'article 16 de la Llei
1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
Vist l'acord 76/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 29 de novembre, que aprova acordar que la
Universitat Autònoma de Barcelona, en el mes de desembre de 2012, presenti al Consell Social, per a la seva
aprovació, el Pla d'Estabilització Pressupostària d'acord amb el que estableix la normativa vigent d'aplicació, i
en base a les consideracions següents: a)L'amortització del romanent de tresoreria genèric negatiu generat
l'any 2011 s'ha de dur a terme en un període temporal assumible per la UAB amb l'objectiu que no afecti de
manera substancial l'activitat bàsica de la Universitat: la docència, la recerca i la transferència; b) El Pressupost
de la UAB corresponent a l'exercici 2013 recollirà la disponibilitat pressupostària necessària per aplicar la
primera anualitat del pla d'estabilització pressupostària de la Universitat, que s'inicia a l'any 2013.
Vist l'acord 80/2012 pres per la Comissió Econòmica de 19 de desembre, pel qual s'aprova informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'aprovar les línies generals i el calendari per a la
elaboració del Pla d'Estabilització Pressupostària de la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE
57/12-2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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ACORDA:
Aprovar les línies generals i el calendari per a l'elaboració del Pla d'Estabilització Pressupostària de la UAB,
d'acord amb el que consta en el document PLE 53/12-2012.
Acord 87/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2013
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 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 77/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 29 de novembre de 2012, en virtut del qual
s'acorda: 1) Aprovar els Criteris Bàsics per elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per
a l'exercici 2013, segons consta en el document PLE 46/11-2012; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Vist l'acord 118/2012 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de desembre, en relació a l'aprovació del
projecte de Pressupost de la UAB pel 2013.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 81/2012 pres per la Comissió Econòmica de 19 de desembre, pel qual s'aprova informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2011, d'acord amb el que consta en el document CE 58/122012; 2) Comunicar els anteriors acords a la vicerectora d'Economia i Organització i al gerent per tal que portin
a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2013, d'acord amb el
que consta en el document PLE 54/12-2012.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d'Economia i Organització i al gerent per tal que portin a terme les
mesures necessàries al respecte.
Acord 88/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Aplicació del romanent del Consell Social al pressupost de la UAB de l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que el romanent acumulat no compromès del Consell Social de la UAB a 31 de desembre de 2011 és
d'import 54.650,96 euros.
Atès l'actual context econòmic, de forta restricció pressupostària.
Atesa la voluntat i el compromís del Consell Social per col·laborar i donar el seu suport en el marc de les
mesures de la UAB per a l'equilibri pressupostari de la UAB.
Vist l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
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Vist l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la
UAB.
Vist l'acord 82/2012 pres per la Comissió Econòmica de 19 de desembre, pel qual s'acorda informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta que el Consell Social de la UAB aporti al pressupost de
la UAB de l'any 2012 la quantitat de 54.650,96 euros, que és l'import del romanent acumulat no compromès
del Consell Social a 31 de desembre de 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Aprovar que el Consell Social de la UAB aporti al pressupost de la UAB de l'any 2012 la quantitat de 54.650,96
euros, que és l'import del romanent acumulat no compromès del Consell Social a 31 de desembre de 2011.
Acord 89/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.4 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 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.j i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 14/2012 pres per la Comissió Societat-Universitat d'11 de desembre, en virtut del qual s'aprova: 1)
Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del
Consell Social corresponent a l'any 2013, segons el que consta en el document CSU 04/12-2012; 2) Posar en
coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa
Universitat-Societat corresponent a l'any 2013 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost del
Consell Social de l'any 2013.
Vist l'acord 84/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, pel qual s'aprova el pla anual
d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2013.
Vist l'acord 83/2012 pres per la Comissió Econòmica reunida el 19 de desembre, pel qual s'aprova informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'aprovar el pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2013, d'acord amb el que consta en el document CE
59/12-2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la presidenta del Consell Social,
S'ACORDA:
Aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2013,
d'acord amb el que consta en el document PLE 55/12-2011.

Acord 90/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Modificació del conveni de cessió d'ús d'espais al Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la modificació de la
cessió d'ús d'espais al Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB).
Atès que el Consorci IERMB és un Consorci local de Dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de
lucre i amb finalitats d'interès general, que té per objecte la promoció d'estudis, activitats de recerca i de
formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de Catalunya,
particularment els referits a la conurbació barcelonina.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és membre fundador del Consorci IERMB, que la seu social de
l'entitat s'ubica al Campus universitari de la UAB a Bellaterra i que a conseqüència d'això, des de 1986, el
Consorci IERMB va gaudir del dret d'ús d'una masia, de 450 m2, situada al campus universitari.
Ateses les noves construccions que la UAB ha estat desenvolupant els darrers anys dins l'àmbit del campus
universitari de Bellaterra, i l'interès de la UAB en recuperar per a ús propi la masia que constituïa la seu del
Consorci IERMB, es va considerar necessari traslladar les seves dependències a uns nous espais situats al Mòdul
de Recerca A del Parc Científic.
Vist que el Ple del Consell Social reunit el 30 de març de 2012, a proposta del Consell de Govern segons acord
21/2012 de 14 de març, pren l'acord 14/2012, pel qual aprova la cessió del dret d'ús d'un espai de 840 m2 al
Consorci IERMB, situat al Mòdul de Recerca A del Parc Científic situat al costat de l'Edifici B, pel cànon de
23.400 € anuals (a raó de 60 €/m2/any), corresponents a l'ús dels 390 m2 addicionals, pel termini de 10 anys,
prorrogable per períodes successius fins el límit de 30 anys, perquè es destini al desenvolupament de les
activitats pròpies de l'Institut i com a seu social del Consorci.
Vist que en virtut dels acords 21/2012 i 14/2012 presos pel Consell de Govern i el Consell Social,
respectivament, es formalitza el conveni de cessió d'ús corresponent entre la UAB i el Consorci IERMB en data 1
de gener de 2012, i vist que la cessió del dret d'ús d'espai és de 841 m2, que per error es va consignar per 840
m2.
Atès que durant l'any 2012 el Consorci IERMB ha sofert un procés de reestructuració organitzativa que ha
suposat la disminució de les seves necessitats d'espai i en conseqüència ha presentat a la UAB la sol·licitud de
renúncia de part de l'ús dels espais cedits en virtut del conveni d'1 de gener de 2012, proposant disposar
únicament de 650,6 m2, (418,75 m2 d'espai de treball específic + 231,85 m2 d'espais comuns) dels 841 m2
esmentats i, com a conseqüència d'això, disminuir la compensació econòmica pactada en el sentit d'abonar
únicament l'ús de 200,598 m2 (12.035,89 € anuals) enlloc dels 390 m2 pactats (23.400 € anuals).
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l'acord 121/2012 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de desembre, en relació a autoritzar la
modificació del conveni de cessió del dret d'ús d'espais formalitzat amb el Consorci Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB) en data 1 de gener de 2012.
Vist l'acord 88/2012 pres per la Comissió Econòmica reunida el 19 de desembre, el qual s'aprova informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Autoritzar la modificació del
conveni de cessió del dret d'ús d'espais formalitzat amb el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans
de Barcelona (Consorci IERMB) en data 1 de gener de 2012, mitjançant la formalització de la corresponent
addenda, en virtut de la qual: - Es modifiqui la superfície objecte de cessió d'ús de 841 m2, que per error es va
consignar 840 m2, a 650,6 m2; - Es disminueixi la compensació econòmica pactada, en el sentit d'abonar
únicament l'ús de 200,598 m2 (12.035,89 € anuals) enlloc dels 390 m2 inicialment pactats (23.400 € anuals);
- Es formalitzi la reversió dels 190,4 m2 desocupats pel Consorci IERMB identificats a l'Annex I de l'addenda,
els quals reverteixen a la UAB, mitjançant l'alliberament dels mateixos per part del Consorci IERMB i el
posterior lliurament a la UAB; 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies
facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri
més adients, per donar compliment a aquest acord; 3)Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de
Planificació l'execució i el seguiment del punts primer i segon d'aquest acord; 4)Comunicar el present acord al
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i a la Vicegerència de Recerca.
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Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, es resta
subjecte a l'acord definitiu que aquesta prengui, amb el benentés que qualsevol modificació que es produís
respecte la proposta d'acord i/o la documentació facilitada, es donaria a conèixer als membres del Consell
Social tant bon punt es conegués a efectes de la reunió del Ple de 19 de desembre de 2012.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Autoritzar la modificació del conveni de cessió del dret d'ús d'espais formalitzat amb el Consorci Institut
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB) en data 1 de gener de 2012, mitjançant la
formalització de la corresponent addenda, en virtut de la qual:
- Es modifiqui la superfície objecte de cessió d'ús de 841 m2, que per error es va consignar 840 m2, a 650,6
m2;
- Es disminueixi la compensació econòmica pactada, en el sentit d'abonar únicament l'ús de 200,598 m2
(12.035,89 € anuals) enlloc dels 390 m2 inicialment pactats (23.400 € anuals);
- Es formalitzi la reversió dels 190,4 m2 desocupats pel Consorci IERMB identificats a l'Annex I de l'addenda,
els quals reverteixen a la UAB, mitjançant l'alliberament dels mateixos per part del Consorci IERMB i el
posterior lliurament a la UAB.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment del punts primer
i segon d'aquest acord.
4) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i a la Vicegerència de
Recerca.
Acord 91/2012, de 19 de desembre, 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 pels
centres.
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 119/2012 pres pel Consell de Govern realitzat el 5 de desembre, en relació a la creació de títols de
màsters universitaris.
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Vist l'acord 49/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 18 de desembre 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: a) Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i
Aprenentatge; b) Mediterrània Antiga; c) Tractament i Patogènesi de la SIDA. 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) Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
b) Mediterrània Antiga
c) Tractament i Patogènesi de la SIDA
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 92/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Creació de nous títols de màsters propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició de creació de nou títol de màster propi, així com de modificació de denominació de títol de
màster propi que ha estat presentada 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 120/2012 pres pel Consell de Govern realitzat el 5 de desembre, en relació a la creació d'un nou
títol de màster propi i a la modificació de la denominació d'un títol de màster propi.
Vist l'acord 50/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 18 de desembre de 2012, pel
qual s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la
creació del nou títol de màster propi en Dermatologia Pediàtrica Avançada. 2) Aprovar la modificació de la
denominació del màster propi en Intervenció i Gestió del Paisatge per la de màster propi en Intervenció i Gestió
del Paisatge i del Patrimoni. 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 del nou títol de màster propi en Dermatologia Pediàtrica Avançada.
2) Aprovar la modificació de la denominació del màster propi en Intervenció i Gestió del Paisatge per la de
màster propi en Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni.
3) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer i
segon d'aquest acord.
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4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 93/2012, de 19 de desembre, del Consell Social
Nomenament de càrrecs
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Comissió d'Afers d'Estudiants del Consell de Govern reunida el 25 de setembre de 2012 pren l'acord
12/2012, pel qual s'aprova la Convocatòria del Programa Finestreta per al curs 2012-2013 (convocatòria d'ajuts
a l'estudi per a situacions sobrevingudes).
Atès que en el punt 7 de l'esmentada convocatòria s'estableix que les sol·licituds presentades seran estudiades
i valorades per una comissió de selecció, constituïda a tal efecte i formada, entre d'altres, per una persona
representant del Consell Social de la Universitat.
Vist 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:
Nomenar la secretària executiva del Consell Social de la UAB com a representant del Consell Social en la
Comissió de Selecció de les sol·licituds de la Convocatòria del Programa Finestreta de la UAB.

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

Acord 48/2012, de 18 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds de règim de permanència
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Vista la normativa 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, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per
l'alumne que consta en el document CA 14/12-2012, que s'inclou com a annex a l'acta, perquè es matriculi en
el curs 2012-2013 de l'assignatura que es fa constar en el document CA 14/12-2012, per a la qual ha esgotat el
nombre màxim de convocatòries. A la sol·licitud li 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 desfavorable sobre la sol·licitud presentada, en recurs d'alçada, per l'alumne que consta
en el document CA 14/12-2012, que s'inclou com a annex a l'acta. A la sol·licitud li és d'aplicació la normativa
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sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel Consell Social el 20
de juny de 2011.
Acord 49/2012, de 18 de desembre, de la Comissió Acadèmica 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 pels
centres.
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 5 de desembre de 2012 es pren l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màsters universitaris següents: Estudis del Discurs: Comunicació,
Societat i Aprenentatge; Mediterrània Antiga; Tractament i Patogènesi de la SIDA.
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.
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) Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
b) Mediterrània Antiga
c) Tractament i Patogènesi de la SIDA
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 50/2012, de 18 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de nous títols de màsters propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició de creació de nou títol de màster propi, així com de modificació de denominació de títol de
màster propi que ha estat presentada 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.
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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 que en la reunió del Consell de Govern realitzada el 5 de desembre de 2012 es pren l'acord següent:
PRIMER. - Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: Màster en Dermatologia Pediàtrica
Avançada.
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents: Màster en Intervenció i Gestió
del Paisatge, que passa a denominar-se Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni.
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la creació del nou títol de màster propi en Dermatologia Pediàtrica Avançada.
2) Aprovar la modificació de la denominació del màster propi en Intervenció i Gestió del Paisatge per la de
màster propi en Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni.
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 51/2012, de 18 de desembre, 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:
1) 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 15/12-2012.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació 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 15/12-2012.
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I.2.2. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]

Acord 79/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica 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 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.
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 56/12-2012.
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 80/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Línies generals i calendari per a l'elaboració del Pla d'Estabilització pressupostària de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, i pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l'àmbit educatiu, que estableix que les Universitats remetran còpia de la liquidació del
pressupost i la resta de documents que constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma dins del
termini establert per les normes aplicables de la Comunitat Autònoma.
Vist l'informe del Gabinet Jurídic de la UAB, de data 9 de juliol de 2012, pel qual, entre d'altres, estableix que
en cas que la universitat liquidi el seu pressupost de 2011 amb un romanent de tresoreria genèric negatiu,
haurà d'elaborar un pla d'estabilització pressupostària en els termes que preveu tant l'article 16 de la Llei
1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, com l'article 16 de la Llei
de Pressupostos de la Generalitat per al 2011.
Vist el resultat negatiu de l'exercici 2011 de la UAB, l'article 16 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i l'article 16 de la Llei de Pressupostos de la
Generalitat per al 2011.
Vist l'acord plenari 44/2012, de 19 de juliol, pel qual s'acorda aprovar el balanç, la memòria econòmica, el
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a
l'exercici de 2011, i sol·licitar al rector de la UAB l'elaboració d'un pla d'estabilització pressupostària que
determini les polítiques d'ingressos i despeses que aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació
d'incompliment d'equilibri pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en matèria
d'universitats. Aquest pla d'estabilització pressupostària es presentarà al departament competent en matèria
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d'universitats en el termini de dos mesos efectius a comptar de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2011
de la UAB, previ acord del Consell Social de la Universitat.
Vista la sol·licitud presentada per la UAB a la Secretaria d'Universitats i Recerca, en el sentit d'ampliar en 3
mesos el termini per a la presentació del Pla d'Estabilització pressupostària (gener de 2013) que estableix
l'article 16 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
Vist l'acord 76/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 29 de novembre, que aprova acordar que la
Universitat Autònoma de Barcelona, en el mes de desembre de 2012, presenti al Consell Social, per a la seva
aprovació, el Pla d'Estabilització Pressupostària d'acord amb el que estableix la normativa vigent d'aplicació, i
en base a les consideracions següents: a) L'amortització del romanent de tresoreria genèric negatiu generat
l'any 2011 s'ha de dur a terme en un període temporal assumible per la UAB amb l'objectiu que no afecti de
manera substancial l'activitat bàsica de la Universitat: la docència, la recerca i la transferència; b) El Pressupost
de la UAB corresponent a l'exercici 2013 recollirà la disponibilitat pressupostària necessària per aplicar la
primera anualitat del pla d'estabilització pressupostària de la Universitat, que s'inicia a l'any 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'aprovar les línies generals i el calendari per
a l'elaboració del Pla d'Estabilització Pressupostària de la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE
57/12-2012.
Acord 81/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'exercici 2013
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 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 77/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 29 de novembre de 2012.
Vist l'acord 118/2012 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de desembre.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2013, d'acord amb el que
consta en el document CE 58/12-2012.
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d'Economia i Organització i al gerent per tal que portin a terme les
mesures necessàries al respecte.
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Acord 82/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Aplicació del romanent del Consell Social al pressupost de la UAB de l'any 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que el romanent acumulat no compromès del Consell Social de la UAB a 31 de desembre de 2011 és
d'import 54.650,96 euros.
Atès l'actual context econòmic, de forta restricció pressupostària.
Atesa la voluntat i compromís del Consell Social per col·laborar i donar el seu suport en el marc de les mesures
de la UAB per a l'equilibri pressupostari de la UAB.
Vist l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la
UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta que el Consell Social de la UAB aporti al
pressupost de la UAB de l'any 2012 la quantitat de 54.650,96 euros, que és l'import del romanent acumulat no
compromès del Consell Social a 31 de desembre de 2011.
Acord 83/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'exercici 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.4 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 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.j i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 14/2012 pres per la Comissió Societat-Universitat d'11 de desembre.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la presidenta del Consell Social,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'aprovar el pressupost del Consell Social de
la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2013, d'acord amb el que consta en el document CE
59/12-2012.
Acord 84/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l'1 de novembre fins
el 30 de novembre de 2012.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa 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 de novembre fins el 30 de novembre de
2012.
Vist l'article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.2.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l'1 de
novembre fins el 30 de novembre de 2012, d'acord amb el que consta en el document CE 60/12-2012.
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 85/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de l'acord 33/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social: taxes de preinscripció per als
estudis de màster universitari, màster propi i diplomatura de postgrau
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Taxa de preinscipció per a màsters universitaris que imparteix la UAB
Vist l'acord 55/2010 pres per la Comissió Econòmica reunida el 21 de desembre, en virtut del qual s'acorda
aprovar, per al curs acadèmic 2011-2012, l'import de 30 euros en concepte de taxa de preinscripció per a cada
sol·licitud de preinscripció a un màster universitari coordinat per la UAB.
Atès que aquesta taxa de preinscripció s'havia de formalitzar per a cada sol·licitud de preinscripció a un màster
universitari, era equivalent al valor econòmic que suposava la gestió d'un expedient de preinscripció i que, una
vegada analitzat l'impacte de l'esmentada taxa, s'ha constatat que el cost econòmic que suposa la gestió d'un
expedient de preinscripció segueix sent aproximadament de 30 Euros.
Atès que també s'ha verificat que la taxa de preinscripció no afecta negativament en el nombre de sol·licituds
de preinscripció als màsters universitaris.
Taxa de preinscipció per a Màsters propis i diplomatures de postgrau que imparteix la UAB
Atès que la UAB té previst implementar, a partir del curs 2012-2013, l'autoinscripció lliure a totes les activitats
que s'ofereixen des de l'Escola de Postgrau.
Atesa la justificació de la proposta de generalitzar l'autoinscripció lliure i el pagament d'una taxa de
preinscripció estimada en 30 euros, que s'adjunta com a document.
Atès que el 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, dóna la competència als
consells socials de les universitats públiques de Catalunya de fixar els preus per a la inscripció d'estudiants que
cursin determinades matèries.
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.
Vista la proposta presentada pel vicegerent d'Ordenació Acadèmica.
Vist l'article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
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Vist l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la modificació de l'acord 33/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, 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, incorporant en el document CE 18/07-2012 els canvis següents:
a) En l'epígraf "2.2. Màsters universitaris oficials i Doctorats adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior",
s'afegeix el text següent:
"Mantenir la taxa de preinscripció per a cursar estudis de màster universitari a la UAB aprovada segons acord
55/2010 de la Comissió Econòmica del Consell Social, d'import 30 euros. Així, per a cada sol·licitud de
preincripció a un màster universitari en el curs 2012-2013 aquesta taxa s'estableix en 30 euros.
Estaran exempts del pagament dels 30 euros els estudiants que
universitaris no coordinats per la UAB.

formalitzin la preinscripció a màsters

Aquesta taxa serà no reemborsable, encara que l'estudiant no formalitzi la matrícula al màster universitari de
la UAB al qual s'ha preinscrit."
b) En l'epígraf "2.3. Altres Estudis de Postgrau", s'afegeix el text següent:
"Els estudiants que formalitzin la preinscripció per a cursar un estudi de màster propi o una diplomatura de
postgrau a la UAB durant el curs acadèmic 2012-2013 realitzaran el pagament de 30 euros, en concepte de
taxa de preinscripció, per a cada preinscripció a un màster propi o diplomatura de postgrau.
Estaran exempts del pagament del 30 euros els estudiants que
coordinades per la UAB."

formalitzin la preinscripció a activitats no

c) En l''Annex I. Preus que cal satisfer per la prestació dels serveis acadèmics i altres serveis', s'afegeix
l'apartat '2.2.8. Taxa de preinscripció de màsters universitaris' i es fa constar l'import de 30 euros per al curs
acadèmic 2012-2013.
d) En l'"Annex I. Preus que cal satisfer per la prestació dels serveis acadèmics i altres serveis", es modifica
l'apartat següent:
L'epígraf "2.3. Altres estudis de postgrau (preus mínims)", passa a denominar-se "2.3.1. Altres estudis de
postgrau (preus mínims)"
e) En l'"Annex I. Preus que cal satisfer per la prestació dels serveis acadèmics i altres serveis", s'afegeix
l'apartat "2.3.2. Taxa de preinscripció de màsters propis i diplomatures de postgrau" i es fa constar l'import de
30 euros per al curs acadèmic 2012-2013.
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 les modificacions acordades.
Acord 86/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Servei Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina corresponents a l'exercici 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta presentada per la vicegerent de l'Àmbit d'Economia, en relació a l'aprovació, si escau, de les
tarifes del Servei Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina corresponents a l'exercici 2013.
Vist l'article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les tarifes del servei Centre de Recursos Docents per a l'any 2013, d'acord amb el que consta en el
document CE 61/12-2012.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l'àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 87/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Convenis tramitats per la UAB de gener a novembre de 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que estableix que
correspon al Consell Social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la
formalització dels contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat.
Vist l'article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de
Govern i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats.
Vist l'article 28.3. j) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 124/2012 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de desembre.
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 dels convenis subscrits a la
UAB des del mes de gener fins el mes de novembre de 2012.
Acord 88/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació del conveni de cessió d'ús d'espais al Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la modificació de la
cessió d'ús d'espais al Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB).
Atès que el Consorci IERMB és un Consorci local de Dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de
lucre i amb finalitats d'interès general, que té per objecte la promoció d'estudis, activitats de recerca i de
formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de Catalunya,
particularment els referits a la conurbació barcelonina.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és membre fundador del Consorci IERMB, que la seu social de
l'entitat s'ubica al Campus universitari de la UAB a Bellaterra i que a conseqüència d'això, des de 1986, el
Consorci IERMB va gaudir del dret d'ús d'una masia, de 450 m2, situada al campus universitari.
Ateses les noves construccions que la UAB ha estat desenvolupant els darrers anys dins l'àmbit del campus
universitari de Bellaterra, i l'interès de la UAB en recuperar per a ús propi la masia que constituïa la seu del
Consorci IERMB, es va considerar necessari traslladar les seves dependències a uns nous espais situats al Mòdul
de Recerca A del Parc Científic.
Vist que el Ple del Consell Social reunit el 30 de març de 2012, a proposta del Consell de Govern segons acord
21/2012 de 14 de març, pren l'acord 14/2012, pel qual aprova la cessió del dret d'ús d'un espai de 840 m2 al
Consorci IERMB, situat al Mòdul de Recerca A del Parc Científic situat al costat de l'Edifici B, pel cànon de
23.400 € anuals (a raó de 60 €/m2/any), corresponents a l'ús dels 390 m2 addicionals, pel termini de 10 anys,
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prorrogable per períodes successius fins el límit de 30 anys, perquè es destini al desenvolupament de les
activitats pròpies de l'Institut i com a seu social del Consorci.
Vist que en virtut dels acords 21/2012 i 14/2012 presos pel Consell de Govern i el Consell Social,
respectivament, es formalitza el conveni de cessió d'ús corresponent entre la UAB i el Consorci IERMB en data 1
de gener de 2012, i vist que la cessió del dret d'ús d'espai és de 841 m2, que per error es va consignar per 840
m2.
Atès que durant l'any 2012 el Consorci IERMB ha sofert un procés de reestructuració organitzativa que ha
suposat la disminució de les seves necessitats d'espai i en conseqüència ha presentat a la UAB la sol·licitud de
renúncia de part de l'ús dels espais cedits en virtut del conveni d'1 de gener de 2012, proposant disposar
únicament de 650,6 m2, (418,75 m2 d'espai de treball específic + 231,85 m2 d'espais comuns) dels 841 m2
esmentats i, com a conseqüència d'això, disminuir la compensació econòmica pactada en el sentit d'abonar
únicament l'ús de 200,598 m2 (12.035,89 € anuals) enlloc dels 390 m2 pactats (23.400 € anuals).
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l'acord 121/2012 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de desembre.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Autoritzar la modificació del conveni de cessió del dret d'ús d'espais formalitzat amb el Consorci Institut
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB) en data 1 de gener de 2012, mitjançant la
formalització de la corresponent addenda, en virtut de la qual:
- Es modifiqui la superfície objecte de cessió d'ús de 841 m2, que per error es va consignar 840 m2, a 650,6
m2;
- Es disminueixi la compensació econòmica pactada, en el sentit d'abonar únicament l'ús de 200,598 m2
(12.035,89 € anuals) enlloc dels 390 m2 inicialment pactats (23.400 € anuals);
- Es formalitzi la reversió dels 190,4 m2 desocupats pel Consorci IERMB identificats a l'Annex I de l'addenda,
els quals reverteixen a la UAB, mitjançant l'alliberament dels mateixos per part del Consorci IERMB i el
posterior lliurament a la UAB.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment del punts primer
i segon d'aquest acord.
4) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i a la Vicegerència de
Recerca.
Acord 89/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Servei d'Activitat Física corresponents a l'exercici 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Vista la sol·licitud de la vicegerent de l'àmbit d'economia en relació a la proposta de tarifes del Servei d'Activitat
Física de la UAB per a l'exercici 2013.
Atès l'article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les tarifes del Servei d'Activitat Física de la UAB corresponents a l'exercici 2013, d'acord amb el que
consta en el document CE 62/12-2012.
2) Comunicar el present acord a la Vicegerent de l'àmbit d'economia i al director del Servei d'Activitat Física,
per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 90/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes pel lloguer d'espais a la UAB corresponents a l'exercici 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud de la vicegerent de l'àmbit d'economia en relació a la proposta de tarifes pel lloguer d'espais
de la UAB per a l'any 2013.
Atès l'article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les tarifes pel lloguer d'espais de la UAB corresponents a l'exercici 2013, d'acord amb el que consta
en el document CE 63/12-2012.
2) Comunicar el present acord a la vicegerent de l'àmbit d'economia, per tal que es duguin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 91/2012, de 19 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes dels serveis científico-tècnics per a l'any 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada pel vicegerent de Recerca, en relació a l'aprovació, si escau, de les tarifes dels
serveis científico-tècnics següents: Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció; Servei d'Estadística;
Servei de Cultius, Anticossos i Citometria, Unitat de Garantia de Qualitat; Servei d'Estabulari; Servei de
Ressonància Magnètica Nuclear; Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural; Servei d'Informació
Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya; Servei de Genòmica
Bioinformàtica, Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules; i Servei de Granges i Camps
Experimentals.
Atès l'article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès l'acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'ACORDA:
1. Aprovar les tarifes per a l'any 2013 dels següents serveis científico-tècnics:
a) Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció, d'acord amb el que consta en el document CE 64/122012.
b) Servei d'Estadística, d'acord amb el que consta en el document CE 65/12-2012.
c) Servei de Cultius Cel'lulars, Producció d'Anticossos i Citometria, d'acord amb el que consta en el document
CE 66/12-2012.
d) Unitat de Garantia de Qualitat, d'acord amb el que consta en el document CE 67/12-2012.
e) Servei d'Estabulari, d'acord amb el que consta en el document CE 68/12-2012.
f) Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d'acord amb el que consta en el document CE 69/12-2012.
g) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d'acord amb el que consta en el document CE 70/12-2012.
h) Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, d'acord
amb el que consta en el document CE 71/12-2012.
i) Servei de Genòmica Bioinformàtica, d'acord amb el que consta en el document CE 72/12-2012.
j) Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, d'acord amb el que consta en el document CE
73/12-2012.
k) Servei de Granges i Camps Experimentals, d'acord amb el que consta en el document CE 74/12-2012.
2. Donar-se per assabentats de les tarifes de l'any 2013 dels següents serveis científico-tècnics, en el marc de
l'acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica de 19 de juny:
a) Servei de Microscòpia Electrònica
b) Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
c) Servei d'Anàlisi Química
d) Servei de Difracció de Raigs X
e) Laboratori d'Ambient Controlat
3. Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es
necessàries per a fer-lo efectiu.

duguin a terme les mesures

I.2.3. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]

Acord 14/2012, de 11 de desembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Informació sobre els 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'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.
Vist 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, i en la línia 2.b.2.B, col'laborar en el
projecte UAB-Emprèn.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat d'11 de desembre de
2012 s'informa sobre l'estat actual i evolució resultats dels projectes, i
S'ACORDA:
La Comissió Societat-Universitat es dóna per assabentada sobre l'estat actual i evolució dels projectes
PIMEInnova i UAB-Emprèn.
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Acord 15/2012, de 11 de desembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Actuacions de l'àmbit Societat-Universitat per a l'any 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d'Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de
la qualitat de l'activitat universitària.
Atès l'article 30.1.a) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del
Consell Social corresponent a l'any 2013, segons el que consta en el document CSU 04/12-2012.
2) Posar en coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d'actuacions del
Programa Universitat-Societat corresponent a l'any 2013 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost
del Consell Social de l'any 2013.

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

Acord 118/2012, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vistos els Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2013 aprovats al Consell de
Govern en data 19 de novembre de 2012.
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2012 han estat informats
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2012
i que es presenten per a la seva aprovació pel Ple del Consell Social en la sessió del dia 29 de novembre de
2012.
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i
el Consell Social.
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 28 de novembre de 2012 es va informar
favorablement el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2013 i es va acordar elevar-lo al Consell de
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 28 de novembre de 2012 es va aprovar la
proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2012 al pressupost de la UAB
2013.
Vist l’article 10.4.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell de
Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que
determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió delegada
informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre el projecte de pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB pel 2013, que s’annexa. Document
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències d’aprovació del
pressupost .
TERCER.- Comunicar els anteriors acords a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent per tal que
portin a terme les mesures necessàries al respecte.
Acord 119/2012, de 5 de desembre, 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 17 de juliol de 2012, 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 la sessió de
la Comissió d' Estudis de Postgrau de 28 de novembre 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 ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màsters universitaris següents:
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Mediterrània Antiga
Tractament i Patogènesi de la SIDA
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 120/2012, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació i modificació de títols de màster propi 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.
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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 17 de juliol de 2012, 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 diplomes de postgrau propis va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 28 de novembre 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 ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
Màster en Dermatologia Pediàtrica Avançada
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents:
Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge, que passa a denominar-se Màster en Intervenció i Gestió
del Paisatge i del Patrimoni
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi 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.
Acord 121/2012, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la modificació de la
cessió d’ús d’espais al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB).
Atès que el Consorci IERMB és un Consorci local de Dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de
lucre i amb finalitats d’interès general, que té per objecte la promoció d’estudis, activitats de recerca i de
formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de Catalunya,
particularment els referits a la conurbació barcelonina.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és membre fundador del Consorci IERMB, que la seu social de
l’entitat s’ubica al Campus universitari de la UAB a Bellaterra i que a conseqüència d’això, des de 1986 el
Consorci IERMB va gaudir del dret d’ús d’una masia, de 450 m2, situada al campus universitari.
Atès que es va considerar que les noves construccions que la UAB ha estat desenvolupant els darrers anys dins
l’àmbit del campus universitari de Bellaterra, així com l’interès de la UAB en recuperar per a ús propi la masia
que constituïa la seu del Consorci IERMB s’ha considerat necessari traslladar les seves dependències a uns nous
espais situats al Mòdul de Recerca A del Parc Científic.
Atès que el Consell de Govern i el Consell Social van aprovar per acords núm. 21/2012 i 14/2012, de dates 14
de març i 30 de març de 2012, respectivament, la formalització d’un conveni de cessió d’ús de 841 m2 , que per
error es va consignar 840 m2, situat al Mòdul de Recerca A del Parc Científic situat al costa de l’Edifici B, pel
cànon de 23.400 € anuals (a raó de 60 €/m2/any), corresponents a l’ús dels 390 m 2 addicionals, pel termini de
10 anys, prorrogable per períodes successius fins el límit de 30 anys, perquè es destinés al desenvolupament
de les activitats pròpies de l’Institut i com a seu social del Consorci, el qual es va formalitzar en data 1 de gener
de 2012.
Atès que durant l’any 2012 el IERMB ha sofert un procés de reestructuració organitzativa que ha suposat la
disminució de les seves necessitats d’espai i en conseqüència ha presentat a la UAB la sol·licitud de renúncia
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l’ús de part dels espais cedits en virtut del conveni de 1 de gener de 2012, proposant disposar únicament de
650,6 m2, (418,75 m2 d’espai de treball específic + 231,85 m2 d’espais comuns) dels 841 m2 l’ús dels quals van
ser cedits i, com a conseqüència d’això, disminuir la compensació econòmica pactada en el sentit d’abonar
únicament l’ús de 200,598 m2 (12.035,89 € anuals) en lloc dels 390 m2 pactats (23.400 € anuals).
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la modificació del conveni de cessió del dret d’ús d’espais formalitzat amb el Consorci
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Consorci IERMB) en data 1 de gener de 2012,
mitjançant la formalització de la corresponent addenda, en virtut de la qual:
-

Es modifiqui la superfície objecte de cessió d’ús dels 841 m2, que per error es va consignar 840 m2, als
650,6 m2;

-

Es disminueixi la compensació econòmica pactada en el sentit d’abonar únicament l’ús de 200,598 m 2
(12.035,89 € anuals) en lloc dels 390 m2 inicialment pactats (23.400 € anuals);

-

Es formalitzi la reversió dels els 190,4 m2 desocupats pel Consorci IERMB identificats a l’Annex I a la
present addenda els quals reverteixen a la UAB, mitjançant l’alliberament dels mateixos per part del
Consorci IERMB i el posterior lliurament a la UAB.

SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació l’execució i el seguiment dels
acords anteriors.
QUART.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i a la Vicegerència
de Recerca.
Acord 122/2012, de 5 de desembre, del Consell de Govern
En data 19 de novembre de 2012 el Consell de Govern va aprovar la creació de la Comissió d’Afers Acadèmics i
de la Comissió de Doctorat, en substitució de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de
Postgrau. Això comporta que s’hagi de procedir a l’elecció dels membres d’ambdues comissions; en concret:
- Comissió d’Afers Acadèmics:
- Dos professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B.
- Dos estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB.
- Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre, de les
quals com a mínim una ha de ser membre del Consell de Govern.
- Comissió de Doctorat:
- Vuit coordinadors o coordinadores de programes de doctorat (dos per cada àmbit: ciències experimentals i
tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
- Dos estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre.
- Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre, una de
les quals com a mínim una ha de ser 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:
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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
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 3 de desembre 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 la Comissió d’Afers Acadèmics i de la Comissió de Doctorat:
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS
2 professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B
Carme Armengol Asparó (sector A
Montserrat Iglesias Lucia (sector B)
2 estudiants de grau proposats pel Consell d’Estudiants
Carlos Espierrez Cundins
Roger Ubach Musterni
2 representats del personal d’administració serveis
Jordi Hernández Sánchez
COMISSIÓ DE DOCTORAT
8 coordinadors o coordinadores de programes de doctorat (dos per cada àmbit).
Àmbit de ciències experimentals i tecnologies:
Assumpció Malgosa i Morera
Jordi Mompart Penina
Àmbit de ciències de la salut:
Gemma Castellá Gómez
Lourdes Ezpeleta:Ascaso
Àmbit de ciències socials:
Joan Subirats Humet
Rosa Franquet i Calvet
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Àmbit de ciències humanes:
Miquel Molist Montaña
Ana Bartra Kaufmann
2 representats del personal d’administració serveis
Imma Gamo Nieto
Jordi Hernández Sánchez
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 123/2012, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació.
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació del Parc de Recerca UAB de retre comptes davant la UAB, es
presenta al Consell de Govern la memòria corresponent.
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les
entitats instrumentals creades per la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent al 2012.
Acord 124/2012, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de
Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2012 fins aquesta data.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2012 fins a aquesta data que consten
en els annexos.
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències.

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

Acord 01/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’activitats de lliure elecció, per al
curs acadèmic 2012/2013, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2012/2013.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 26 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 102

Desembre / 2012

Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs
2012/2013 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. Document
SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2012/2013 aprovades pels centres de la UAB. Document
TERCER.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- 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 02/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement
acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació
estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2012-2013.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al
curs acadèmic 2012-2013.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2012/2013 aprovades per
les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. Document
SEGON.- Encarregar la vicerectora 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.
Acord 03/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
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 19 de novembre de 2012, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau.
Document
SEGON.- Encarregar 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, garantint la seva difusió.
Acord 04/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió
dels premis extraordinaris d’estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2011-2012, als alumnes següents:
Facultat de Biociències
Maria Neus Fullana Llinàs
Ivan Garcia Nisa
Laia Bonjoch Gassol
Joel Sampedro Vida
Laia Piqué Inglada
Oscar Marin Sala
Alberto Pérez Riba
Eloi Camproví Casas
Inés Guardia Pena
Miguel Calero Garcia
Raul Manel Corrales Flores

Facultat de Ciències
Montserrat Roc Matheu Montserrat
Natàlia Sández Fernández
Emma Soldevila Moldes
Eudald Mujal Grané
Anna Petit Boix
Albert Clavaguera Casadevall
Núria Torà Suàrez
Pablo Marin Palomo
Pau Gomez Kabelka
David Bachiller Pérez
David Rojas Pérez
Josep Santaló Jordana
Adrià Puigdomenech Badia
Jaume Alonso Fernández

Facultat d’Economia i Empresa
Marta Ferrer Marco
Guillem Payeras Ribot
Anita Mayrwöger
Maria Calabuig Musons
Marta Sorlí Miranda
Yaoyao Chen Cai
Juan Ramírez Morales
Silvia López Góngora
Taishi Dezaki Moncada
Jordi Satué Catalán
Juan José Rodríguez Borrego, Juan José
Daniel Ruiz Ramirez
Xavier Fermoso Senserrich
Jennifer Márquez Montero
Montserrat Casahuga Albadalejo
Gemma Mas Bové
Tomas Mcgettigan Górriz
Anna Aranda Ruiz
Ana Belén Lopez Oteros

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 05/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
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Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols
propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
Màster en Etologia Clínica
Màster en Patologia de la Còrnia i de la Superfície Ocular
Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries
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.
Acord 06/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. Document
SEGON.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer.
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 07/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de
2012, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li hi correspon aprovar
els plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:
-

Màster Universitari en Històrica Econòmica

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 08/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de modificació de memòries de màsters universitaris
2012-2013 que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar la memòria del títol de màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents
que es presenta, per tal d’adequar-la a les necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
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Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel
que fa a les competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li 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’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màsters
universitaris següents:
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents
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 09/2012, de 19 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de grau que han
estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-les a les
necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del
Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols
oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva
l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries de títols de Grau,
següents:
- Biotecnologia
- Teràpia Ocupacional
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.
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I.4.2. Comissió d’Afers d’Estudiants
[tornar a l’índex]

Acord 15/2012, de 3 de desembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de la Vicerectora d’Estudiants i Cooperació,
Atès que conveniència i necessitat de continuar executant els ajuts per desenvolupar activitats de l’estudiantat
pels seus efectes positius i beneficiosos en la comunitat.
Ateses les valoracions tècniques i la dels beneficiaris i beneficiàries d’aquests ajuts efectuades en les darreres
convocatòries d’aquests ajuts fan necessari millorar-ne les bases que els regulen proposant modificacions per
tal adaptar-se a la realitat participativa de la comunitat de la UAB. Per aquest motiu es proposen canvis en la
baremació, en la gestió i en la composició de la comissió avaluadora de les propostes d’activitats, a banda de
modificacions de caire tècnic de millora del document.
Vist l'article 8.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les
convocatòries de beques i d’ajuts a l’estudi.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les bases reguladores d’ajuts per desenvolupar activitats de l’estudiantat de la UAB.
Document
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar aquests acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants per tal que porti a terme
les mesures necessàries per fer-los efectius.

I.4.3. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 28/2012, de 20 desembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta del vicerector de Personal Acadèmic de relació de persones prioritzades com a adjudicataris de
les beques PIF de departaments de la Desena convocatòria 2012-2013
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar en data 12 de juliol de 2012 la Desena convocatòria de
beques per a personal investigador en formació per a departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona
per al curs 2012-2013, amb l’objecte de concedir beques predoctorals d’investigació per a personal en
formació, en el marc d’aplicació de les línies generals de la nova carrera acadèmica de la Universitat Autònoma
de Barcelona (Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern).
Atès que l’article 20 de la convocatòria abans esmentada disposa els criteris d’avaluació i selecció, els quals han
estat seguits per a l’elaboració de la proposta que ara es presenta.
Atès que l’article 7 de la mateixa convocatòria estableix que l’òrgan competent per a la resolució d’adjudicació
de les beques és la Comissió de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la proposta
prèvia dels departaments implicats en la convocatòria.
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Vist l’article 18.1, lletra f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13
de juliol i 15 de desembre de 2011, acord de 25 d’abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria d’avaluació del personal acadèmic
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la relació de persones prioritzades com a adjudicataris de la Desena convocatòria de beques
per a personal investigador en formació per a departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona per al
curs 2012-2013. Document
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la notificació als interessats, l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius, a les persones interessades i als departaments implicats.

Acord 29/2012, de 20 desembre de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la Resolució ECO/2978/2011, publicada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) en data 23 de desembre de 2011 pel que fa al procediment per a la certificació i la
valoració dels mèrits individuals docents del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes
assolits fins al 31 de desembre de 2011, per optar a les respectives convocatòries de les universitats, i que
donarà dret a l’obtenció d’un nou tram docent autonòmic.
Vist l’Acord pres per part de la Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 on es va aprovar la
convocatòria d’avaluació de l’activitat docent de períodes meritats fins el 31 de desembre de 2011 per optar a
la retribució addicional del tram docent autonòmic, així com el calendari per desenvolupar-la
Vist l’article 18.1, lletra f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13
de juliol i 15 de desembre de 2011, acord de 25 d’abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria d’avaluació del personal acadèmic
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la presentació de l’Informe de la convocatòria d’avaluació de l’activitat
docent per optar al tram autonòmic de l’any 2011. Document
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la notificació als interessats, l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
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I.5. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 55/2012, de 13 de desembre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la
publicació de la proclamació dels resultats provisionals de les eleccions al Claustre de la UAB 2012.
Acord 56/2012, de 19 de desembre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la
publicació de la proclamació dels resultats definitius de les eleccions al Claustre de la UAB 2012.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 9/2012 de la secretària general, de 12 de desembre de 2012, per la qual es fixa el
procediment per a la tramitació i comunicació dels acords del Consell de Govern i de les seves comissions
delegades i de les resolucions de la Gerència que afecten a la nomenclatura universitària de la UAB, així com
per a la tramitació de les instruccions emeses pels òrgans de govern de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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II.2. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del gerent, de 20 desembre de 2012, pel qual s’estableix el calendari laboral i de vacances, i el
manteniment dels serveis als períodes de cessament d’activitat per a l’any 2013, per al personal d’administració
i serveis de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 3 de maig de 2010, entre la UAB i la Université du Québec à Montréal (Canadà) to establish the
framework for co-operation between UAB and UQM in teaching and research in the field of Political Science and
Law.
Conveni de 28 desembre de 2011, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona
(UdG), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de Vic (UdV) per establir un marc de col·laboració en la
realització conjunta del Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.
Conveni de 24 de setembre de 2012, entre la UAB i el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona,
Fundació Privada (PCiT) – Associació Catalana d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per
articular de forma conjunta la substanciació del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de
consum energètic dels subministraments de gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni de 30 de setembre de 2012, entre la UAB i l’UPCnet, Serveis d’Accés a Internet de la Universitat
Politècnica de Catalunya, S.L.U. – Associació Catalana d’Universitats Públiques per establir un marc de
col·laboració per articular de forma conjunta la substanciació del procediment de licitació per satisfer les seves
necessitats de consum energètic dels subministraments de gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni de 30 de setembre de 2012, entre la UAB i la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CRESA) – Associació Catalana d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de
forma conjunta la substanciació del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum
energètic dels subministraments de gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni d’1 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – Associació
Catalana d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma conjunta la
substanciació del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic dels
subministraments de gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni d’1 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Lleida (UdL) – Associació Catalana
d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma conjunta la substanciació
del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic dels subministraments de
gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni de 8 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UFP) – Associació Catalana
d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma conjunta la substanciació
del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic dels subministraments de
gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni de 8 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) – Associació Catalana
d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma conjunta la substanciació
del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic dels subministraments de
gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni de 8 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Girona (UdG) – Associació Catalana
d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma conjunta la substanciació
del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic dels subministraments de
gas natural i d’energia elèctrica.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 51 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 102

Desembre / 2012

Conveni de 9 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Vila Universitària – Associació Catalana d’Universitats
Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma conjunta la substanciació del procediment
de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic dels subministraments de gas natural i
d’energia elèctrica.
Conveni de 9 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) –
Associació Catalana d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma
conjunta la substanciació del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic
dels subministraments de gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni de 10 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) –
Associació Catalana d’Universitats Públiques per establir un marc de col·laboració per articular de forma
conjunta la substanciació del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic
dels subministraments de gas natural i d’energia elèctrica.
Conveni de 23 d’octubre de 2012, entre la UAB i el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) per establir un marc
de col·laboració en aspectes de col·laboració docent.
Conveni de 25 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Comisión Fulbright per establir un marc de col·laboració
en aspectes de col·laboració docent pel curs 2012-2013 mitjançant la figura del profesor vinculat (profesor
David Shumway).
Conveni de 3 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Girona (UdG) mitjançant el Grup de recerca
Comunicació Social i institucional (GRCSI-UdG) per establir un marc de col·laboració entre el GRCSI-UdG i
l’InCom-UAB, en matèria de difusió, documentació i investigació en el camp de la comunicació.
Conveni d’11 d’octubre de 2012, entre la UAB i el Banc de Sang i Teixits (BST) per establir les bases de la
col·laboració per a la cessió de mostres biològiques per a la investigació biomèdica, científica i tècnica.
Conveni de 14 de novembre de 2012, entre la UAB i la Fundació Empresa i Ciència per establir el marc de
col·laboració en l’aspecte acadèmic i en matèria econòmica.
Conveni de 15 de novembre de 2012, entre la UAB i la University of Sydney (Faculty of Science) – Austràlia
to work together to develop collaborative arrangement.
Conveni de 27 de novembre de 2012, entre la UAB i Memorial Democràtic per Establir el marc de
col·laboració per portar a terme activitats relacionades amb recuperació, commemoració i foment de la
memòria democràtica.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 22 de juny de 2012, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) per articular de
forma conjunta la substanciació del procediment de licitació per satisfer les seves necessitats de serveis de
neteja de les seves instal·lacions i edificis.
Conveni de 5 de setembre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) i Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) pel qual s’estableix la col·laboració en la docència del Màster
Interuniversitari en Paleontologia.
Conveni de 5 de setembre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) i l’Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) pel qual s’estableix la col·laboració de l’ICP en la docència del Màster
Interuniversitari en Paleontologia pel curs 2013-2014.
Conveni de 26 de setembre de 2011, entre la UAB i la Universitat de València per portar a terme la
coedicció de la revista “Enseñanza de las ciencias”.
Conveni de 13 de novembre de 2012, entre la UAB i el Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de
Catalunya (CESCA) per regular les condicions en què la UAB encomana al CESCA la custòdia i preservació dels
seus documents i expedients electrònics (gestió del servei e-Arxiu).
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Conveni de 20 de novembre de 2012, entre la UAB i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a la
realització conjunta del Màster Universitari de la Mediterrània Antiga.
Annex de 28 de novembre de 2012, al conveni entre la UAB, la Universidad Pública de Navarra i la
Universitat de les Illes Balears per a l’organització del programa de doctorat conjunt “Doctorado en economía,
organización y gestión (Bussiness Economics)”, subscrit en data 30 de març de 2012.
Conveni de 30 de novembre de 2012, entre la UAB i la Universitat Rovira i Virgili (URV ) i l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica per a la realització conjunta del Màster universitari en Arqueologia Clàssica per la URV i
la UAB.
Conveni de 14 de desembre de 2012, entre la UAB i la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica per a la organització i desenvolupament de l’ensenyament dirigit al títol oficial de Doctor
en Arqueologia Clàssica per la URV i la UAB.
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IV. Nomenaments
i cessaments

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

IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual nomena el senyor Josep Vendrell Roca degà
de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual nomena la senyora Inmaculada Ponte Marull
vicedegana de Postgraus i Relacions Internacionals de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual nomena el senyor Joaquim Martí Clua
vicedegà d’Estudiants i Relacions Institucionals de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual nomena la senyora Núria Gaju Ricart
vicedegana d’Economia, Serveis i Infraestructures de la Facultat de Biociències.

IV.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual el senyor Josep Vendrell Roca cessa com a
degà en funcions de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual la senyora Inmaculada Ponte Marull cessa
com a vicedegana de Postgraus i Relacions Exteriors de la Facultat de Biociències.
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual el senyor Joaquim Martí Clua cessa com a
vicedegà de Grau i Estudiants de la Facultat de Biociències.

IV.2. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, d’11 de desembre de 2012, per la qual nomena la senyora María Jesús Machuca
Ayuso coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2012, per la qual nomena la senyora María José Rodríguez
Puerta coordinadora de Doctorat del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual nomena el senyor Eduardo Carrero
Santamaría coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Art i Musicologia.
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2012, per la qual nomena la senyora M. Antònia Velàzquez
Henar coordinadora de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i Microbiologia.
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2012, per la qual nomena el senyor Jordi Surrallés Calonge
secretari del Departament de Genètica i de Microbiologia.
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IV.2.2. Cessaments
Resolució del rector, d’11 de desembre de 2012, per la qual la senyora Margarita Freixas Alàs cessa com a
coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2012, per la qual la senyora Eva Kristine Ostergaard-Nielsen
cessa com a coordinadora de Doctorat del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2012, per la qual la senyora Montserrat Claveria Nadal cessa
com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Art i Musicologia.
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2012, per la qual la senyora María Pilar García Guerreiro cessa
com a coordinadora de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2012, per la qual la senyora Núria Gaju Ricart cessa com a
secretària del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2012, per la qual el senyor Ricard Marcos Dauder cessa com a
director del Departament de Genètica i de Microbiologia.
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V. Convocatòries
i resolucions de places

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

V.1.1. Resolucions
Resolució del gerent, de 4 de desembre de 2012, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del
senyor Jordi Armengol Umbert, com a cap de la Unitat d’Estudiants i Cultura.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de desembre de 2012, per la
qual adscriu en comissió de serveis al senyor Adrià Ponsà Sánchez per a ocupar la plaça d’administratiu
responsable amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances (Comptabilitat General i Pressupostària – Ingressos).
Resolució del gerent, de 18 de desembre de 2013, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al
senyor Juan María Segura Bueno, l’assumpció de part de les funcions de la senyora María Paz Álvarez del
Castillo.

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