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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 02/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Conveni de col·laboració entre l'AQU Catalunya, la UAB i el Consell Social de la UAB
Exposició de motius:
Vist l'article 88.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 30.1.c) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 89/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'exercici 2013, el qual consigna 27.500 euros en
concepte de col·laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya) per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el
món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral
dels graduats en màsters.
Vist l'acord 2/2013 pres per la Comissió Societat-Universitat reunida el 20 de febrer, pel qual s'acorda informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta de conveni de col'laboració entre l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la UAB i el Consell Social de la UAB, d'acord amb el que consta
en el document PLE 1/02-2013.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la
UAB i el Consell Social de la UAB, d'acord amb el que consta en el document PLE 1/02-2013.
Acord 03/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Assignació de la dotació econòmica per a altres accions de retorn a la UAB consignada en el pressupost del
Consell Social per 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 84/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el pla
anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2013.
Vist que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2013 s'acorda, en l'apartat "Altres accions de retorn a la UAB", una dotació de 71.807,53 euros, la destinació
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dels quals es concretarà en accions de retorn a la Universitat una vegada finalitzat el debat sobre l'enfocament
estratègic de l'àmbit societat-universitat del Consell Social.
Vist l'acord 89/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'exercici 2013, el qual consigna una dotació de
71.807,53 euros en concepte d' "altres accions de retorn a la UAB".
Vist l'acord 3/2013 pres per la Comissió Societat-Universitat reunida el 20 de febrer, en virtut del qual s'aprova
elevar al Ple la proposta d'acord relativa a l'assignació de la dotació econòmica de la línia "Altres accions de
retorn a la UAB" consignada en el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'ant 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Aprovar l'assignació de la dotació econòmica de la línia 'Altres accions de retorn a la UAB' consignada en el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'any 2013, d'acord amb el següent:
1.a) Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori: Responsabilitat Social de la Universitat
(pressupost assignat de 20.800 euros).
1.a.i) finançar la quota anual de la UAB com a soci promotor de l'Associació Foro para la Evaluación de la
Gestión Ética (Forética), i les despeses que es derivin d'assumir els deures i responsabilitats que li comporta al
Consell Social el fet de, juntament amb la UAB, ser membre de l'associació.
1.a.ii) finançar l'elaboració de l'informe de diagnòstic sobre l'estat actual de la UAB respecte la implantació
d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable segons la Norma SGE 21, del qual la UAB i el Consell
Social en són destinataris. La prestació del servei és a càrrec de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.
1.a.iii) finançar, si escau, la realització de les activitats necessàries per part de la Universitat per a la
integració de la responsabilitat social en la seva estratègia i gestió de cara a la obtenció la certificació en Gestió
Ètica i Responsabilitat Social segons la norma SGE 21.
1.b) Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori: Participació en el projecte Grup Claris i
les Jornades La Universitat Opina de l'Associació d'Amics de la UAB (pressupost assignat de 6.000 euros).
El projecte Grup Claris consisteix en la organització de debats tertúlia mensuals amb empresaris de
diversos sectors, acadèmics, polítics i persones de reconegut prestigi, amb l'objectiu de tractar qüestions que
afecten l'interès general en àmbits com són l'econòmic, el social i el polític. El projecte La Universitat Opina
consisteix en la organització de jornades sobre temes diversos i d'actualitat amb l'objectiu de comptar amb
l'opinió fonamentada tant d'acadèmics de prestigi com de membres de la societat amb criteri i discurs sobre els
temes objecte de debat. El Consell Social té una partició presencial i mediàtica en els actes del Grup Claris a la
vegada que compta amb una presència mediàtica en les jornades de La Universitat Opina.
En l'any 2013 té lloc la darrera aportació del Consell Social, com a any de transició per a que l'Associació
d'Amics de la UAB pugui efectuar les gestions per a la cerca de vies de finançament alternatives corresponents.
1.c) Accions de relació amb la secundària, el batxillerat i els ensenyaments superiors de formació
professional, d'ensenyaments artístics i d'art i diseny: programes Ítaca i Argó i Premis Sinergia Educativa
(pressupost assignat de 30.000 euros)
1.c.i) Aportar 21.000 euros com a suport a la realització de la desena edició del Programa Ítaca, programa
socioeducatiu de la UAB adreçat a nois i noies de 15 anys que han acabat tercer d'ESO i que, durant el proper
curs, hauran d'optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà o estudiar
batxillerat. El programa té per objectiu principal animar els alumnes a continuar estudiant després d'acabar
l'etapa d'ensenyament secundari obligatori. Alhora vol ser un espai de convivència entre alumnat d'entorns
socials diversos i vol potenciar l'ús del català.
1.c.ii) Aportar 9.000 euros per al finançament dels premis que s'atorguen en el marc del Programa Argó,
programa que ofereix assessorament i suport als estudiants de l'ensenyament secundari en el seu pas a la
universitat. Alhora, dóna a conèixer a estudiants, a les seves famílies i al seu rofessorat, els valors afegits
d'estudiar a la UAB. Durant l'any 2013 es treballarà per a que el programa s'integri en el projecte "UAB Campus
d'Estiu-Argó", la posada en funcionament del qual està prevista per al curs 2013-2014.
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1.c.iii) No donar continuïtat a la dotació dels Premis Sinergia Educativa, una vegada valorat l'impacte i valor
afegit obtingut en aquesta línia d'actuació, especialment en l'actual context de restricció econòmica.
1.d) Altres accions de retorn a la UAB
L'import restant de la dotació econòmica de la línia 'Altres accions de retorn a la UAB' (15.007,53 euros),
es concretarà una vegada finalitzat el debat sobre l'enfocament estratègic de l'àmbit societat-universitat del
Consell Social.
2) Autoritzar a la presidència de la Comissió Societat-Universitat, o persona en qui delegui, perquè en
representació del Consell Social concreti els termes de la prestació de servei contemplat en l'apartat a.ii) del
punt primer d'aquest acord.
3) Actualitzar el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2013 (document PLE 51/12-2012) d'acord amb el que consta en el punt primer d'aquest acord.
4) Comunicar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'apartat a) del punt primer d'aquest acord.
5) Comunicar al president de l'Associació d'Amics de la UAB l'apartat b) del punt primer d'aquest acord.
6) Comunicar a la vicerectora d'Estudiants i Cooperació l'apartat c) del punt primer d'aquest acord.
Acord 04/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Informació sobre els projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn
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 84/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el pla
anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2013.
Atès que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2013 s'acorda, en l'apartat "Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori", la col·laboració
en els projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn i es fa constar que en el primer trimestre de l'any 2013 es
presentaran formalment els resultats concrets assolits amb els projectes i com aquests queden emmarcats en
vistes de futur.
Vist l'acord 4/2013 pres per la Comissió Societat-Universitat reunida el 20 de febrer, pel qual s'acorda elevar al
Ple del Consell Social la proposta d'acord següent: 1) Donar-se per assabentat de l'execució i resultats dels
projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn d'acord amb el que consta en el document CSU 2/02-2013, i autoritzar el
pagament de les quantitats consignades per a ambdós projectes en el pressupost del Consell Social per a l'any
2013 una vegada es disposi de la documentació de justificació de la despesa total dels projectes, així com dels
plans de negoci resultants de les sessions de Mentoring en el cas de UABEmprèn; 2) Encarregar a la Comissió
Societat-Universitat del Consell Social el seguiment de l'aplicació dels resultats obtinguts i previstos en els
projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn i que n'informi al Ple del Consell Social; 3) Comunicar aquest acord al
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació i al vicegerent de Recerca, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Donar-se per assabentats de l'execució i resultats dels projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn d'acord amb el
que consta en el document PLE 2/02-2013, i autoritzar el pagament de les quantitats consignades per a
ambdós projectes en el pressupost del Consell Social per a l'any 2013 una vegada es disposi de la
documentació de justificació de la despesa total dels projectes, així com dels plans de negoci resultants de les
sessions de Mentoring en el cas de UABEmprèn.
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2) Encarregar a la Comissió Societat-Universitat del Consell Social el seguiment de l'aplicació dels resultats
obtinguts i previstos en els projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn i que n'informi al Ple del Consell Social.
3) Comunicar aquest acord al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació i al vicegerent de Recerca, als
efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 05/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Seguiment de l'execució del Pressupost de la UAB per a l'any 2012 i l'any 2013
Exposició de motius:
Seguiment de l'execució del Pressupost de la UAB per a l'any 2013:
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, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d'aplicació, és del tot imprescindible l'assoliment de l'equilibri del pressupost
aprovat per a l'exercici 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 7/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de febrer, el qual estableix:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de
la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 10/02-2013; 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.
Seguiment de l'execució del Pressupost de la UAB per a l'any 2013:
Vist l'acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el
pressupost de la UAB de l'exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d'aplicació, és del tot imprescindible l'assoliment de l'equilibri del pressupost
aprovat per a l'exercici 2013.
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 8/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de febrer, el qual estableix:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de
la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 10/02-2013; 2) Presentar al Ple del Consell Social la
informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d'acord amb el que consta en el punt primer
d'aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
per a l'any 2012 i l'any 2013, d'acord amb el que consta en el document PLE 3/02-2013.
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Acord 06/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Participació de la UAB en l'Associació Àmbit B-30
Exposició de motius:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori en relació a la participació de la UAB en
l'Associació Àmbit B-30.
Atès que la proposta de participació en l'Associació esmentada compta amb el vistiplau dels corresponents
membres de l'Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l'objecte de l'entitat a la qual
es proposa participar, i que la UAB considera que la participació en aquesta Associació és altament convenient.
Vist l'article 88, apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2, apartat a, del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 07/2013 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 30 de gener de 2013, en virtut del qual es
pren l'acord corresponent a la participació de la UAB en l'Associació Àmbit B-30.
Vist l'acord 2/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de febrer, pel qual s'acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la participació
de la UAB en l'Associació Àmbit B-30 i sotmetre la contribució d'aportacions econòmiques, si és el cas, a
l'expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social, d'acord amb el que consta en el document CE
01/02-2013; 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i
formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè
designi la seva representació en aquesta associació; 3) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment
de l'acompliment d'aquests acord; 4)Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Relacions Institucionals i
Territori.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Aprovar la participació de la UAB en l'Associació Àmbit B-30 i sotmetre la contribució d'aportacions
econòmiques, si és el cas, a l'expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social, d'acord amb el que
consta en el document PLE 4/02-2013.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
3) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acord.
4) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori.
Acord 07/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Cessió de patents
Exposició de motius:
Atesa la co-titularitat de la UAB i la Universidad de Zaragoza (UZ) de les següents Patents Espanyoles:
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Atès que el doctor Salvador Ventura Zamora va tenir una participació com autor/inventor de les esmentades
Patents.
Atès que, segons consta a l'expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze mesos des del registre
de la sol·licitud de patent espanyola, cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir aquest
dret i obtenir-ne la llicència d'ús.
Vistos els apartats 2n i 5è de l'article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents, i els articles 2 i 6 de la
normativa de Patents i Models d'Utilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada per Acord de la
Junta de Govern de 30 de juny de 1993, modificada per l'acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 1996,
segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de les patents de la seva propietat als professors autors
de la mateixa si, havent transcorregut 12 mesos al registre de la sol·licitud de la patent espanyola, no s'hagués
comercialitzat amb cap empresa.
Vist l'article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que els articles 204.1) i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist que l'article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist l'article 28.2.h) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 06/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de gener de 2013 en el qual es pren l'acord
corresponent a la cessió de les participacions de titularitat d'unes patents que ostenta la Universitat Autònoma
de Barcelona a favor del professor/autor.
Vist l'acord 3/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de febrer, pel qual s'acorda
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Autoritzar la cessió de les
participacions de titularitat que sobre les següents patents ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a
favor del doctor Salvador Ventura Zamora, que l'adquireix pel preu que s'indica a continuació reservant-se la
UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació sobre les esmentades patents, i segons amb
el que consta en els documents CE 02/02-2013, CE 03/02-2013 i CE 04/02-2013:
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2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 3)
Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Autoritzar la cessió de les participacions de titularitat que sobre les següents patents ostenta la Universitat
Autònoma de Barcelona a favor del doctor Salvador Ventura Zamora, que l'adquireix pel preu que s'indica a
continuació reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació sobre les
esmentades patents, i segons amb el que consta en els documents PLE 5/02-2013, PLE 6/02-2013 i PLE 7/022013:

2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 08/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Dissolució del Consorci Geocampus de Catalunya
Exposició de motius:
Atès l'acord de dissolució del Consorci Geocampus de Catalunya segons consta a l'acta del Consell General
d'aquest Consorci de data 8 de setembre de 2010 (document PLE 8/02-2013).
Vist que la participació de la UAB en aquest Consorci va ser aprovada per acord plenari del Consell Social de
data 27 de novembre de 2002.
Vist que la proposta de dissolució d'aquest Consorci compta amb el vistiplau dels corresponents membres de
l'Equip de Govern competents i que aquesta dissolució no comporta cap perjudici econòmic per a la UAB.
Vist l'article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que l'article 64.7) dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social, entre d'altres, la modificació i/ò extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i
desenvolupament dels fins de la Universitat.
Vist l'article 28.2.a) del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 08/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de gener de 2013, pel qual es pren l'acord
corresponent a la dissolució i liquidació del Consorci Geocampus de Catalunya.
Vist l'acord 5/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de febrer, pel qual s'acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la dissolució i
liquidació del Consorci Geocampus de Catalunya en els termes que consten en l'acord del Consell General
d'aquest Consorci de data 8 de setembre de 2010, d'acord amb el que consta en el document CE 08/02-2013;
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord; 3)Encarregar a la secretària
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general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord; 4) Comunicar el present acord a les entitats
participants en el Consorci Geocampus de Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci Geocampus de Catalunya en els termes que consten en l'acord
del Consell General d'aquest Consorci de data 8 de setembre de 2010, d'acord amb el que consta en el
document PLE 8/02-2013.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
4) Comunicar el present acord a les entitats participants en el Consorci Geocampus de Catalunya.
Acord 09/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Condicions financeres de la operació d'endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Catalunya Caixa
Exposició de motius:
Vist l'article 89.f) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar, perquè sigui
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt
termini per un import màxim de 20 milions d'euros, d'acord amb unes característiques màximes, algunes de les
quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les
reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament.
Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats en el paràgraf anterior, la UAB contracta una pòlissa de
crèdit d'import 2 milions d'euros amb Catalunya Caixa, amb venciment en el mes de desembre de 2012.
Vist l'acord 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d'octubre, pel qual s'aprova: 1) Acordar,
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions
d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d'euros, per un termini d'un any i d'acord
amb les condicions financeres de mercat; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d'endeutament a curt termini es presentaran per a l'acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles.
Vist l'acord pres pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de novembre
de 2012, relatiu a l'autorització de que la Universitat Autònoma de Barcelona formalitzi una operació
d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35.000.000 d'euros, de les següents característiques
principals: El cost màxim de l'operació, incloent comissions i altres despeses, s'ajustarà al que estableixi la
resolució del Ministeri d'Economia i Competitivitat, per la qual es defineixi el principi de prudència financera
aplicable a les comunitats autònomes que s'adhereixin al Fons de Liquiditat Autonòmica, inclosos els
organismes i ens públics que es classifiquin al Sector administracions públiques, segons el Sistema Europeu de
Comptes; Termini màxim, 1 any.
Atès que, una vegada ha vençut en el mes de desembre de 2012 la pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa
d'import 2 milions d'euros, la UAB contracta el dia 17 de gener de 2013 (en el marc de l'acord 60/2012 del Ple
del Consell Social i el del Consell Executiu del Govern de la Generalitat pres el 13/11/2012) una pòlissa de
crèdit amb la mateixa entitat i pel mateix import d'acord amb les condicions que consten en el document PLE
9/02-2013.
Vist l'informe tècnic de data 17 de gener de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per a la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa per import de 2 milions d'euros.
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Atès que en l'esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que el contracte de pòlissa de
crèdit amb Catalunya Caixa (proposta de data 15 de gener de 2013, document PLE 9/02-2013) que es signa el
17 de gener de 2013, compleix la normativa vigent d'acord amb el següent:
- L'endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 13 de
novembre de 2012.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 25/09/2012 i
posteriors), tal i com ha informat a la Gerència la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
de la Generalitat de Catalunya el dia 15 de gener de 2013.
Vist que en l'esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document PLE 9/02-2013) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels
expedients d'endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d'Economia i Coneixement.
Vist l'acord 6/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de febrer, pel qual s'acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Ratificar les condicions
financeres amb les que es contracta una operació d'endeutament a curt termini amb Catalunya Caixa d'import 2
milions d'euros, d'acord amb el que consta en el document CE 09/02-2013; 2) Comunicar aquest acord al
Gerent i a la vicegerent de l'àmbit d'Economia, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d'endeutament a curt termini amb
Catalunya Caixa d'import 2 milions d'euros, d'acord amb el que consta en el document PLE 9/02-2012.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l'àmbit d'Economia, als efectes que siguin oportuns.
Acord 10/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Modificació del conveni d'adscripció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Exposició de motius:
Atesa la proposta que l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera organitzi els estudis que condueixen
a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia, en col·laboració amb
el Centre d'Estudis i de Recerca sobre Àsia Oriental de la UAB i la Facultat de Traducció i d'Interpretació
d'aquesta Universitat.
Vist que el Ple del Consell Social realitzat el 21 de maig de 2001 aprova la fusió de l'Escola Superior d'Hostaleria
de Catalunya i de l'Escola Universitària de Turisme en un únic centre anomenat Escola Universitària de Turisme
i Direcció Hotelera, centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UAB, i que es signa el corresponent
conveni de col'laboració acadèmica entre la UAB i Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, SA, societat titular
de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera; conveni en el que, entre d'altres, es fan constar els
estudis que podrà impartir l'Escola.
Vist l'acord 35/2008 pres pel Ple del Consell Social de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la creació del títol de Grau
en Turisme, i l'acord 16/2009 pres pel Ple del Consell Social de 30 de setembre, pel qual s'aprova la creació del
títol de Grau en Direcció Hotelera.
Atès el conveni de col·laboració acadèmica subscrit, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i Serveis de
Turisme i Hostaleria Campus, SA, societat titular de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, per a
la impartició dels estudis propis conduents a l'obtenció del títol de Graduat en Direcció Hotelera i els estudis
oficials conduents a l'obtenció del títol oficial de Grau en Turisme.
Vist que el Consell de Govern i la Comissió Acadèmica del Consell Social, en data 23 i 29 de novembre de 2011,
respectivament, es donen per assabentats de l'actualització dels convenis amb els centres docents
d'ensenyament superior, entre els quals hi ha el conveni corresponent a l'Escola Universitària de Turisme i
Direcció Hotelera.
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Vist l'acord 56/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre, pel qual s'aprova la creació del
títol oficial de Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia.
Vist l'acord 10/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de gener de 2013, en relació a l'aprovació de la
proposta de modificació del conveni de col'laboració acadèmica subscrit en data 21 de novembre de 2011 entre
la UAB i Serveis de Turisme i d'Hostaleria Campus, SA, amb la inclusió dels estudis corresponents al Màster
Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia.
Vist l'acord 4/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, pel qual s'acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la proposta de
modificació del conveni de col·laboració acadèmica subscrit en data 21 de novembre de 2011 entre la UAB i
Serveis de Turisme i d'Hostaleria Campus, SA, amb la inclusió dels estudis corresponents al Màster Universitari
Unió Europea-Xina, Cultura i Economia, d'acord amb el que consta en el document CA 5/02-2013; 2)
Encarregar al vicerector de Professorat i Programació 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Aprovar la proposta de modificació del conveni de col·laboració acadèmica subscrit en data 21 de novembre
de 2011 entre la UAB i Serveis de Turisme i d'Hostaleria Campus, SA, amb la inclusió dels estudis
corresponents al Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia, d'acord amb el que consta en el
document PLE 10/02-2013.
2) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació 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 11/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Informació sobre la modificació de la Memòria de creació de l'Escola de Doctorat; el Codi de Bones pràctiques
de l'Escola de Doctorat; i el Reglament intern de l'Escola de Doctorat
Exposició de motius:
Vist l'acord 80/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 29 de novembre, pel qual s'acorda la creació de
l'Escola de Doctorat de la UAB d'acord amb el que consta en la memòria de l'Escola de Doctorat (document PLE
50/11-2012), i es sol·licita que es trameti al Consell Social la documentació que serà enviada al departament en
matèria d'universitats en el marc de l'esmentat acord de creació.
Vist l'article 9.7 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d'altres:
- Que les escoles de doctorat comptaran amb un reglament de règim intern que establirà, entre d'altres
aspectes, els drets i deures dels doctorands, dels tutors i dels directors de tesis, així com la composició i
funcions de les comissions acadèmiques dels seus programes.
- Que l'Escola de Doctorat ha d'adoptar un codi de bones pràctiques que haurà de ser subscrit per totes les
persones integrants d'aquesta escola.
Vist l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat i la
documentació a lliurar al departament en matèria d'universitats.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Vist que el Consell de Govern de la UAB reunit el 30 de gener de 2013, a proposta del Vicerectorat
d'Investigació, acorda aprovar la modificació de la memòria de creació de l'Escola de Doctorat de la UAB (acord
04/203), el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UAB (acord 03/2013) i el Codi de bones
pràctiques de l'Escola de Doctorat de la UAB (acord 02/2013); i comunicar aquests acords, juntament amb la
documentació corresponent, al Consell Social per a la seva informació.
Vist l'acord 3/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, pel qual acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Donar-se per assabentat
de la modificació de la memòria de creació de l'Escola de Doctorat de la UAB, d'acord amb el que consta en el
document CA 2/02-2103, que substitueix el document PLE 50/11-2012 que consta en l'acord 80/2012 pres pel
Ple del Consell Social de 29 de novembre de 2012; 2) Donar-se per assabentat del Reglament intern de l'Escola
de Doctorat de la UAB i del Codi de Bones Pràctiques de l'Escola de Doctorat a la UAB, d'acord amb el que
consta en els documents CA 3/02-2013 i CA 4/02-2013, respectivament.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Donar-se per assabentat de la modificació de la memòria de creació de l'Escola de Doctorat de la UAB,
d'acord amb el que consta en el document PLE 11/02-2103, que substitueix el document PLE 50/11-2012 que
consta en l'acord 80/2012 pres pel Ple del Consell Social de 29 de novembre de 2012.
2) Donar-se per assabentat del Reglament intern de l'Escola de Doctorat de la UAB i del Codi de Bones
Pràctiques de l'Escola de Doctorat a la UAB, d'acord amb el que consta en els documents PLE 12/02-2013 i PLE
13/02-2013, respectivament.
Acord 12/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Informació sobre la matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 2012-2013
Exposició de motius:
Vist que en la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 18 de desembre s'informa sobre la matriculació
en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 2012-2013.
Vist l'acord 51/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 18 de febrer, en virtut del
qual 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat 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 PLE 14/02-2013.
Acord 13/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Informació sobre el nou model de dedicació docent
El vicerector de Professorat i Programació Acadèmica informa sobre el nou model de dedicació docent de la UAB
i
S’ACORDA
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat sobre les línies generals del nou model de dedicació docent de
la UAB.
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Acord 14/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Nomenament de càrrecs de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius:
Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de
funcionament i organització del Consell.
Vist que, d'acord amb el que estableix l'article 24.3) del reglament d'organització i funcionament del Consell
Social, aquestes comissions són de caràcter mixt, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per
membres d'altres òrgans de govern.
Vist l'article 24.1) del reglament de funcionament i organització del Consell Social, el qual estableix, entre
d'altres, que li correspon al Ple del Consell acordar, a proposta de la presidència del Consell Social, el
nomenament dels vocals de cada comissió.
Vist que els representants de l'equip de govern en les comissions del Consell Social són acordats en base als
àmbits de responsabilitat assignats a cada vicerectorat i atenent als perfils requerits en funció de les
competències establertes per a cada comissió.
Atesa la redefinició dels àmbits d'actuació de l'equip de govern amb un Vicerectorat de Professorat i
Programació Acadèmica (fins aleshores Vicerectorat de Política Acadèmica) i un Vicerectorat de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat (fins aleshores Vicerectorat de Qualitat i Ocupabilitat).
Vist que la presidenta del Consell Social, d'acord amb el president de la Comissió Acadèmica i el rector de la
UAB, atenent a les competències del Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, proposa la vicerectora de
Qualitat, Docència i Ocupabilitat com a membre vocal de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Vist l'acord 49/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de juliol, en virtut de qual s'aprova el
nomenament del vicerector de Política Acadèmica com a membre vocal de la Comissió Acadèmica del Consell
Social, el qual amb la redefinició dels àmbits d'actuació de l'equip de govern és designat vicerector de
Professorat i Programació Acadèmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Actualitzar la denominació del càrrec de l'actual representant de l'equip de govern en la Comissió Acadèmica
del Consell Social, que passa de vicerector de Política Acadèmica a vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica.
2) Aprovar el nomenament de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat com a membre vocal de la
Comissió Acadèmica del Consell Social, en representació de l'equip de govern de la UAB.
Acord 15/2013, de 28 de febrer, del Consell Social
Nomenament de càrrecs de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Exposició de motius:
Vist l'article 24.1) del reglament de funcionament i organització del Consell Social, el qual estableix, entre
d'altres, que li correspon al Ple del Consell acordar, a proposta de la presidència del Consell Social, el
nomenament del president o presidenta de cada comissió del Consell.
Vist que la presidenta del Consell Social de la UAB, d'acord amb la senyora Mireia Belil i el senyor Daniel Furlan,
proposa el senyor Daniel Furlan Silvestri com a president de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social,
en substitució de la senyora Mireia Belil Boladeras.
Vist l'acord 49/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de juliol, en virtut de qual s'aprova el
nomenament de la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat com a membre vocal de la Comissió Societat-
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Universitat del Consell Social, la qual amb la redefinició dels àmbits d'actuació de l'equip de govern és
designada vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Nomenar el senyor Daniel Furlan Silvestri president de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social de
la UAB, en substitució de la senyora Mireia Belil Boladeras.
2) Actualitzar la denominació del càrrec de la persona representant de l'equip de govern en la Comissió
Societat-Universitat del Consell Social, que passa de vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat a vicerectora de
Qualitat, Docència i Ocupabilitat.

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

Acord 02/2013, de 12 de febrer de 2013, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Model de l'informe anual al consell social sobre l'aplicació de la normativa sobre règim de permanència als
estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011
Exposició de motius:
Vist l'article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel
Ple del Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Vist l'article 10 de l'esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat
elaborarà informes anuals sobre l'aplicació d'aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social.
Atès que en la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 20 de novembre de 2012 s'enceta el debat
sobre el model de l'informe anual al Consell Social sobre l'aplicació de la normativa sobre règim de permanència
als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011 i, fruit de les intervencions
produïdes, es resol presentar en una propera reunió de la Comissió una proposta de model d'informe en base a
les directrius acordades en la reunió de 20 de novembre de 2012.
Vista la proposta que presenta la vicegerència d'Ordenació Acadèmica sobre el model de l'informe anual al
Consell Social sobre l'aplicació de la normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de
màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011.
Vist l'article 29.2.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
a) Aprovar el model de l'informe anual al Consell Social sobre l'aplicació de la normativa sobre règim de
permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2010, d'acord amb el
que consta en el document CA 1/02-2013.
b) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 03/2013, de 12 de febrer de 2013, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
[Informació sobre: la modificació de la Memòria de creació de l'Escola de Doctorat; el Codi de Bones pràctiques
de l'Escola de Doctorat; i el Reglament intern de l'Escola de Doctorat
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Exposició de motius:
Vist l'acord 80/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 29 de novembre, pel qual s'acorda la creació de
l'Escola de Doctorat de la UAB d'acord amb el que consta en la memòria de l'Escola de Doctorat (document PLE
50/11-2012), i es sol·licita que es trameti al Consell Social la documentació que serà enviada al departament en
matèria d'universitats en el marc de l'esmentat acord de creació.
Vist l'article 9.7 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d'altres:
- Que les escoles de doctorat comptaran amb un reglament de règim intern que establirà, entre d'altres
aspectes, els drets i deures dels doctorands, dels tutors i dels directors de tesis, així com la composició i
funcions de les comissions acadèmiques dels seus programes.
- Que l'Escola de Doctorat ha d'adoptar un codi de bones pràctiques que haurà de ser subscrit per totes les
persones integrants d'aquesta escola.
Vist l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat i la
documentació a lliurar al departament en matèria d'universitats.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist que el Consell de Govern de la UAB reunit el 30 de gener de 2013, a proposta del Vicerectorat
d'Investigació, acorda aprovar la modificació de la memòria de creació de l'Escola de Doctorat de la UAB, el
Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UAB i el Codi de bones pràctiques de l'Escola de
Doctorat de la UAB; i comunicar aquests acords, juntament amb la documentació corresponent, al Consell
Social per a la seva informació.
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) Donar-se per assabentat de la modificació de la memòria de creació de l'Escola de Doctorat de la UAB,
d'acord amb el que consta en el document CA 2/02-2103, que substitueix el document PLE 50/11-2012 que
consta en l'acord 80/2012 pres pel Ple del Consell Social de 29 de novembre de 2012.
2) Donar-se per assabentat del Reglament intern de l'Escola de Doctorat de la UAB i del Codi de Bones
Pràctiques de l'Escola de Doctorat a la UAB, d'acord amb el que consta en els documents CA 3/02-2013 i CA
4/02-2013, respectivament.
Acord 04/2013, de 12 de febrer de 2013, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Modificació del conveni d'adscripció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Exposició de motius:
Atesa la proposta que l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera organitzi els estudis que condueixen
a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia, en col·laboració amb
el Centre d'Estudis i de Recerca sobre Àsia Oriental de la UAB i la Facultat de Traducció i d'Interpretació
d'aquesta Universitat.
Vist que el Ple del Consell Social realitzat el 21 de maig de 2001 aprova la fusió de l'Escola Superior d'Hostaleria
de Catalunya i de l'Escola Universitària de Turisme en un únic centre anomenat Escola Universitària de Turisme
i Direcció Hotelera, centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UAB, i que es signa el corresponent
conveni de col·laboració acadèmica entre la UAB i Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, SA, societat titular
de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera; conveni en el que, entre d'altres, es fan constar els
estudis que podrà impartir l'Escola.
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Vist l'acord 35/2008 pres pel Ple del Consell Social de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la creació del títol de Grau
en Turisme, i l'acord 16/2009 pres pel Ple del Consell Social de 30 de setembre, pel qual s'aprova la creació del
títol de Grau en Direcció Hotelera.
Atès el conveni de col·laboració acadèmica subscrit, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i Serveis de
Turisme i Hostaleria Campus, SA, societat titular de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, per a
la impartició dels estudis propis conduents a l'obtenció del títol de Graduat en Direcció Hotelera i els estudis
oficials conduents a l'obtenció del títol oficial de Grau en Turisme.
Vist que el Consell de Govern i la Comissió Acadèmica del Consell Social, en data 23 i 29 de novembre de 2011,
respectivament, es donen per assabentats de l'actualització dels convenis amb els centres docents
d'ensenyament superior, entre els quals hi ha el conveni corresponent a l'Escola Universitària de Turisme i
Direcció Hotelera.
Vist l'acord 56/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre, pel qual s'aprova la creació del
títol oficial de Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia.
Vist l'acord 10/2013 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 30 de gener, pel qual s'acorda el següent:
1) Aprovar la proposta de modificació del conveni de col·laboració acadèmica subscrit en data 21 de novembre
de 2011 entre la UAB i Serveis de Turisme i d'Hostaleria Campus, SA, amb la inclusió dels estudis
corresponents al Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia. 2) Elevar al Consell Social el
present acord, per tal que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar el vicerector de Professorat i
Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 4) 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 proposta de modificació del conveni de col'laboració acadèmica subscrit en data 21 de novembre
de 2011 entre la UAB i Serveis de Turisme i d'Hostaleria Campus, SA, amb la inclusió dels estudis
corresponents al Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia, d'acord amb el que consta en el
document CA 5/02-2013.
2) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació 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.

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

Acord 02/2013, de 8 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en l'Associació Àmbit B-30
Exposició de motius:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori en relació a la participació de la UAB en
l'Associació Àmbit B-30.
Atès que la proposta de participació en l'Associació esmentada compta amb el vistiplau dels corresponents
membres de l'Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l'objecte de l'entitat a la qual
es proposa participar, i que la UAB considera que la participació en aquesta Associació és altament convenient.
Vist l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
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Vist l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord 07/2013 pres pel Consell de Govern de 30 de gener, pel qual s'acorda: 1)Aprovar la participació de
la UAB en l'Associació B-30 i sotmetre la contribució d'aportacions econòmiques, si és el cas, a l'expressa
aprovació del Consell de Govern i del Consell Social; 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè
dictis els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el
que disposa aquest acord, i perquè designi la seva representació en aquesta associació; 3)Elevar els presents
acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 4)Encarregar a la secretària general que
faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords; 5) Comunicar els presents acords al Vicerectorat de
Relacions Institucionals i Territori.
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 participació de la UAB en l'Associació Àmbit B-30 i sotmetre la contribució d'aportacions
econòmiques, si és el cas, a l'expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social, d'acord amb el que
consta en el document CE 01/02-2013.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
3) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acord.
4) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori.
Acord 03/2013, de 8 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió de patents
Exposició de motius:
Atesa la co-titularitat de la UAB i la Universitat de Zaragoza de les següents Patents Espanyoles:

Atès que el doctor Salvador Ventura Zamora va tenir una participació com autor/inventor de les esmentades
Patents.
Atès que, segons consta a l'expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze mesos des del registre
de la sol·licitud de patent espanyola cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir aquest
dret i obtenir-ne la llicència d'ús.
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Vistos els apartats 2n i 5è de l'article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents, i amb els articles 2 i 6
de la normativa de Patents i Models d'Utilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada per Acord de
la Junta de Govern de 30 de juny de 1993, modificada per l'acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 1996
segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de les patents de la seva propietat als professors autors
de la mateixa si, havent transcorregut 12 mesos al registre de la sol·licitud de la patent espanyola, no s'hagués
comercialitzat amb cap empresa.
Vist l'article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist que l'article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment
d'alienació de béns patrimonials.
Vist l'article 28.2.h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de 30 de gener de 2013, pel qual s'acorda:1) Autoritzar la cessió de les
participacions de titularitat que sobre les següents Patents ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a
favor del doctor Salvador Ventura Zamora, que l'adquireix, pel preu que s'indica a continuació, reservant-se la
UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació sobre les esmentades Patents:

2)Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 3)Encarregar el
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els
presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Autoritzar la cessió de les participacions de titularitat que sobre les següents patents ostenta la Universitat
Autònoma de Barcelona a favor del doctor Salvador Ventura Zamora, que les adquireix pel que preu s'indica a
continuació, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació sobre les
esmentades patents, i segons amb el que consta en els documents CE 02/02-2013, CE 03/02-2013 i CE 04/022013:
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2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 04/2013, de 8 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics de recerca corresponents a l'avaluació 2011 del personal docent i
investigador funcionari i contractat
Exposició de motius:
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.m dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.d del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les
persones interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta
d'assignació al Consell Social.
Vist l'acord 09/2013 pres pel Consell de Govern de 30 de gener, pel qual s'acorda: 1) Donar-se per assabentats
i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la UAB que han obtingut
avaluació positiva; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Comunicar el
present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que
portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic
que faci l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Ateses les comunicacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per
mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat de la UAB que han estat acceptats i
que es relacionen en els documents CE 05/02-2013, CE 06/02-2013 i CE 07/02-2013.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Aprovar els complements retributius autonòmics de recerca corresponents a l'avaluació fins el període 31 de
desembre de 2011 del personal docent i investigador funcionari i contractat, d'acord amb el que consta al
document CE 05/02-2013, CE 06/02-2013 i CE 07/02-2013.
2) Comunicar el punt primer del present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de
Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Acord 05/2013, de 8 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Dissolució del Consorci Geocampus de Catalunya
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Exposició de motius:
Atès l'acord de dissolució del Consorci Geocampus Catalunya segons consta a l'acta del Consell General
d'aquest Consorci de data 8 de setembre de 2010 (document CE 08/02-2013).
Vist que la participació de la UAB en aquest Consorci va ser aprovada per acord plenari del Consell Social de
data 27 de novembre de 2002.
Vist que la proposta de dissolució d'aquest Consorci compta amb el vistiplau dels corresponents membres de
l'Equip de Govern competents i que aquesta dissolució no comporta cap perjudici econòmic per a la UAB.
Vist l'article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist que l'article 64.7 dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social, entre d'altres, la modificació i/ò extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i
desenvolupament dels fins de la Universitat.
Vist l'article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 08/2013 pres pel Consell de Govern de 30 de gener, pel qual s'acorda: 1)Aprovar la dissolució i
liquidació del Consorci Geocampus Catalunya en els termes que consten en l'acord del Consell General d'aquest
Consorci de data 8 de setembre de 2010; 2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els
actes que siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa
aquest acord; 3) Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 4)
Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords; 5) Comunicar els
presents acords a les entitats participants en el Consorci Geocampus Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
1) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci Geocampus Catalunya en els termes que consten en l'acord del
Consell General d'aquest Consorci de data 8 de setembre de 2010, d'acord amb el que consta en el document
CE 08/02-2013.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
4) Comunicar el present acord a les entitats participants en el Consorci Geocampus Catalunya.
Acord 06/2013, de 8 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Condicions financeres de la operació d'endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Catalunya Caixa
Exposició de motius:
Vist l'article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar, perquè sigui
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt
termini per un import màxim de 20 milions d'euros, d'acord amb unes característiques màximes, algunes de les
quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les
reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament.
Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats en el paràgraf anterior, la UAB contracta una pòlissa de
crèdit d'import 2 milions d'euros amb Catalunya Caixa, amb venciment en el mes de desembre de 2012.
Vist l'acord 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d'octubre, pel qual s'aprova: 1) Acordar,
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions
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d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d'euros, per un termini d'un any i d'acord
amb les condicions financeres de mercat; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d'endeutament a curt termini es presentaran per a l'acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles.
Vist l'acord pres pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de novembre
de 2012, relatiu a l'autorització de que la Universitat Autònoma de Barcelona formalitzi una operació
d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35.000.000 d'euros, de les següents característiques
principals: El cost màxim de l'operació, incloent comissions i altres despeses, s'ajustarà al que estableixi la
resolució del Ministeri d'Economia i Competitivitat, per la qual es defineixi el principi de prudència financera
aplicable a les comunitats autònomes que s'adhereixin al Fons de Liquiditat Autonòmica, inclosos els
organismes i ens públics que es classifiquin al Sector administracions públiques, segons el Sistema Europeu de
Comptes; Termini màxim, 1 any.
Atès que, una vegada ha vençut en el mes de desembre de 2012 la pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa
d'import 2 milions d'euros, la UAB contracta el dia 17 de gener de 2013 (en el marc de l'acord 60/2012 del Ple
del Consell Social i el del Consell Executiu del Govern de la Generalitat pres el 13/11/2012) una pòlissa de
crèdit amb la mateixa entitat i pel mateix import d'acord amb les condicions que consten en el document CE
09/02-2012.
Vist l'informe tècnic de data 17 de gener de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la
pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa per import de 2 milions d'euros.
Atès que en l'esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que el contracte de pòlissa de
crèdit amb Catalunya Caixa (proposta de data 15 de gener de 2013, document CE 09/02-2012) que es signa el
17 de gener de 2013, compleix la normativa vigent d'acord amb el següent:
- L'endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 13 de
novembre de 2012.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 25/09/2012 i
posteriors), tal i com ha informat a la Gerència la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
de la Generalitat de Catalunya el dia 15 de gener de 2013.
Vist que en l'esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de
crèdit (document CE 09/02-2012) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels
expedients d'endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d'Economia i Coneixement.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Ratificar la contractació d'una operació d'endeutament a curt termini amb Catalunya Caixa d'import 2 milions
d'euros, d'acord amb les condicions que consten en el document CE 09/02-2012.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l'àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 07/2013, de 8 de febrer, 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, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d'aplicació, és del tot imprescindible l'assoliment de l'equilibri del pressupost
aprovat per a l'exercici 2012.
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Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Econòmica de 8 de febrer de 2013
s'informa sobre el seguiment del pressupost de l'any 2012 i
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 10/02-2013.
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 08/2013, de 8 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l'execució del Pressupost de la UAB per a l'any 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el
pressupost de la UAB de l'exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d'aplicació, és del tot imprescindible l'assoliment de l'equilibri del pressupost
aprovat per a l'exercici 2013.
Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Econòmica de 8 de febrer de 2013
s'informa sobre el seguiment del pressupost de l'any 2013 i
S’ACORDA
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de
la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 10/02-2013.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d'acord
amb el que consta en el punt primer d'aquest acord.
Acord 09/2013, de 8 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Planificació d'auditories internes per a l'any 2013
Exposició de motius:
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l'establiment d'un pla
anual d'auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d'actuar en aquest
sentit.
Vista la proposta de planificació d'auditories internes per l'any 2013 que presenta la Gerència.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda (acord 9/2013):
1) Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l'any 2013:
- Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques
- Auditoria dels contractes laborals temporals
- Auditoria dels actius fixes de la Facultat de Medicina
- Auditoria dels comptes corrents de despeses menors de les administracions de centre
- Anàlisi del compte de resultats de l'Escola de Postgrau
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l'Àrea d'Organització i Planificació de la UAB als efectes de les
gestions que siguin oportunes.

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

Acord 02/2013, de 20 de febrer, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Conveni de col·laboració entre l'AQU Catalunya, la UAB i el Consell Social de la UAB.
Exposició de motius:
Vist l'article 88.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 30.1.c) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord 89/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'exercici 2013, el qual consigna 27.500 euros en
concepte de col·laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya) per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el
món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral
dels graduats en màsters.
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 de conveni de col·laboració entre l'Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la UAB i el Consell Social de la UAB, d'acord amb el que
consta en el document CSU 1/02-2013.
Acord 03/2013, de 20 de febrer, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Proposta d'assignació de la dotació econòmica per a altres accions de retorn a la UAB consignada en el
pressupost del Consell Social per 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.
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Vist l'acord 84/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el pla
anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2013.
Vist que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2013 s'acorda, en l'apartat "Altres accions de retorn a la UAB", una dotació de 71.807,53 euros, la destinació
dels quals es concretarà en accions de retorn a la Universitat una vegada finalitzat el debat sobre l'enfocament
estratègic de l'àmbit societat-universitat del Consell Social.
Vist l'acord 89/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'exercici 2013, el qual consigna una dotació de
71.807,53 euros en concepte d' "altres accions de retorn a la UAB".
D'acord amb les converses mantingudes amb el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació pel que fa a les
accions en l'àmbit de la Responsabilitat Social de la Universitat; amb la vicerectora d'Estudiants i Cooperació pel
que fa a les accions de relació amb la secundària i el batxillerat; i amb el president de l'Associació d'Amics de la
UAB pel que fa a la participació en el projecte Grup Claris i les Jornades la Universitat Opina.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent:
1) Aprovar l'assignació de la dotació econòmica de la línia "Altres accions de retorn a la UAB" consignada en el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'any 2013, d'acord amb el següent:
1.a) Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori: Responsabilitat Social de la Universitat
(pressupost assignat de 20.800 euros).
1.a.i) finançar la quota anual de la UAB com a soci promotor de l'Associació Foro para la Evaluación de la
Gestión Ética (Forética), i les despeses que es derivin d'assumir els deures i responsabilitats que li comporta al
Consell Social el fet de, juntament amb la UAB, ser membre de l'associació.
1.a.ii) finançar l'elaboració de l'informe de diagnòstic sobre l'estat actual de la UAB respecte la implantació
d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable segons la Norma SGE 21, del qual la UAB i el Consell
Social en són destinataris. La prestació del servei és a càrrec de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.
1.a.iii) finançar, si escau, la realització de les activitats necessàries per part de la Universitat per a la
integració de la responsabilitat social en la seva estratègia i gestió de cara a la obtenció la certificació en Gestió
Ètica i Responsabilitat Social segons la norma SGE 21.
1.b) Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori: Participació en el projecte Grup Claris i
les Jornades La Universitat Opina de l'Associació d'Amics de la UAB (pressupost assignat de 6.000 euros).
El projecte Grup Claris consisteix en la organització de debats tertúlia mensuals amb empresaris de diversos
sectors, acadèmics, polítics i persones de reconegut prestigi, amb l'objectiu de tractar qüestions que afecten
l'interès general en àmbits com són l'econòmic, el social i el polític. El projecte La Universitat Opina consisteix
en la organització de jornades sobre temes diversos i d'actualitat amb l'objectiu de comptar amb l'opinió
fonamentada tant d'acadèmics de prestigi com de membres de la societat amb criteri i discurs sobre els temes
objecte de debat. El Consell Social té una participació presencial i mediàtica en els actes del Grup Claris a la
vegada que compta amb una presència mediàtica en les jornades de La Universitat Opina. En l'any 2013 té lloc
la darrera aportació del Consell Social, com a any de transició per a que l'Associació d'Amics de la UAB pugui
efectuar les gestions per a la cerca de vies de finançament alternatives corresponents.
1.c) Accions de relació amb la secundària, el batxillerat i els ensenyaments superiors de formació professional,
d'ensenyaments artístics i d'art i disseny: programes Ítaca i Argó i Premis Sinergia Educativa (pressupost
assignat de 30.000 euros)
1.c.i) Aportar 21.000 euros com a suport a la realització de la desena edició del Programa Ítaca, programa
socioeducatiu de la UAB adreçat a nois i noies de 15 anys que han acabat tercer d'ESO i que, durant el proper
curs, hauran d'optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà o estudiar
batxillerat. El programa té per objectiu principal animar els alumnes a continuar estudiant després d'acabar
l'etapa d'ensenyament secundari obligatori. Alhora vol ser un espai de convivència entre alumnat d'entorns
socials diversos i vol potenciar l'ús del català.
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1.c.ii) Aportar 9.000 euros per al finançament dels premis que s'atorguen en el marc del Programa Argó,
programa que ofereix assessorament i suport als estudiants de l'ensenyament secundari en el seu pas a la
universitat. Alhora, dóna a conèixer a estudiants, a les seves famílies i al seu professorat, els valors afegits
d'estudiar a la UAB. Durant l'any 2013 es treballarà per a que el programa s'integri en el projecte "UAB-Campus
d'Estiu-Argó", la posada en funcionament del qual està prevista per al curs 2013-2014.
1.c.iii) No donar continuïtat a la dotació dels Premis Sinergia Educativa, una vegada valorat l'impacte i valor
afegit obtingut en aquesta línia d'actuació, especialment en l'actual context de restricció econòmica.
1.d) Altres accions de retorn a la UAB
L'import restant de la dotació econòmica de la línia 'Altres accions de retorn a la UAB' (15.007,53 euros), es
concretarà una vegada finalitzat el debat sobre l'enfocament estratègic de l'àmbit societat-universitat del
Consell Social.
2) Autoritzar a la presidència de la Comissió Societat-Universitat, o persona en qui delegui, perquè en
representació del Consell Social concreti els termes de la prestació de servei contemplat en l'apartat a.ii) del
punt primer d'aquest acord.
3) Actualitzar el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2013 (document PLE 51/12-2012) d'acord amb el que consta en el punt primer d'aquest acord.
4) Comunicar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'apartat a) del punt primer d'aquest acord.
5) Comunicar al president de l'Associació d'Amics de la UAB l'apartat b) del punt primer d'aquest acord.
6) Comunicar a la vicerectora d'Estudiants i Cooperació l'apartat c) del punt primer d'aquest acord.
Acord 04/2013, de 20 de febrer, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Informació sobre els projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn
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 84/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s'aprova el pla
anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2013.
Atès que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2013 s'acorda, en l'apartat "Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori" la col·laboració en
els projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn i es fa constar que en el primer trimestre de l'any 2013 es presentaran
formalment els resultats concrets assolits amb els projectes i com aquests queden emmarcats en vistes de
futur.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’ACORDA
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent:
1) Donar-se per assabentat de l'execució i resultats dels projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn d'acord amb el
que consta en el document CSU 2/02-2013, i autoritzar el pagament de les quantitats consignades per a
ambdós projectes en el pressupost del Consell Social per a l'any 2013 una vegada es disposi de la
documentació de justificació de la despesa total dels projectes, així com dels plans de negoci resultants de les
sessions de Mentoring en el cas de UABEmprèn.
2) Encarregar a la Comissió Societat-Universitat del Consell Social el seguiment de l'aplicació dels resultats
obtinguts i previstos en els projectes PIMEINNOVA i UABEmprèn i que n'informi al Ple del Consell Social.
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3) Comunicar aquest acord al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació i al vicegerent de Recerca, als
efectes de les gestions que siguin oportunes.

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

Acord 01/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Professorat i de Programació 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 Professorat i de Programació
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,
Ciències Ambientals
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Física
Infermeria
Pedagogia
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació 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 02/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica de modificació de memòries de
màsters universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
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Atesa la necessitat de modificar la memòria del títol de màster universitari en Formació de Professorat
d’Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 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.
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 Professorat i de Programació
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 la memòria del títol de màster
universitari següent:
Màster universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació 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 03/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria del programa Drac
(Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any 2013.
Atès que el programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de les
Universitats de la Xarxa Vives mitjançant l’atorgament d’ajuts.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes, Personal Docent i Investigador i Personal
d’Administració de la UAB.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a estudis.
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, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts del Programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any
2013. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 04/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 Estudis Europeus
Màster en Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició Pediàtrica
Màster en Pneumologia Pediàtrica
Màster en Investigació en Atenció Primària
Màster en Neonatologia
Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat
Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense
Màster en Làser i Fototeràpia en Patologia Dermatoestètica, només pel curs 2012-2013
Màster en Medicina i Infermeria Naturistes, només pel curs 2012-2013
Diploma de postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia
Diploma de postgrau en Grafoanalista Forense
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 05/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
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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.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel
que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les
propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon
cicle i formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis .
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 06/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2012-2013.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB per a programar les
activitats docents i administratives del curs acadèmic 2012-2013.
Atesa la voluntat de la Universitat d’adaptar els seus calendaris, i revisats els períodes d’accés a la universitat
per al curs acadèmic 2013-2014 previstos al Calendari academicoadministratiu del curs acadèmic 2012-2013
per a determinats processos, es proposa ampliar alguns terminis per a facilitar als estudiants les sol·licituds
d’accés següents: Accés per canvi d'estudis i convalidació d'estudis universitaris i Accés als màsters
universitaris (oficials).
Vist l'article 12.4.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 19 de novembre de 20129, pel que
fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013 de
la manera següent:
El termini per a sol·licitar l’accés per canvi d'estudis i convalidació d'estudis universitaris s’estableix des de l’1
de març de 2013 fins al 5 d’abril de 2013.
El tercer període per a la sol·licitud d’admissió als màsters universitaris s’estableix des del 17 de maig de 2013
fins al 31 de juliol de 2013, i el període extraordinari per a la sol·licitud d'admissió als màsters universitaris
s’estableix des del 20 de setembre de 2013 fins al 13 d’octubre de 2013.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
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Acord 07/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de la normativa sobre
matrícula, reconeixement i transferència, estudis de màsters, estudis de doctorat i formació continuada dels
estudis estructurats segons el RD 1393/2007.
Atesa la necessitat de modificar de manera puntual alguns articles de la Normativa acadèmica de la UAB
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007,
aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu contingut a la
legalitat vigent.
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per 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, que estableix que li correspon informar les
propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica
d’estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels articles 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 17 de novembre de 2010 i les seves posteriors modificacions.
Matrícula (Títol II): articles 48.3 i 49.1 (pàg. 22), article 58.2 (pàg. 25), article 63.3 (pàg. 27) i
article 69 (pàg. 29)
Reconeixement i transferència (Títol III): articles 87 i 87 bis (pàg. 33), article 89.2 (pàg. 34),
articles 91.2 i 93.2 (pàg. 35)
Estudis de màster (Títol IX): articles 232.6, 232.7 i 233.2 (pàg. 72)
Estudis de Doctorat (Títol X)
Formació continuada (Títol XI): article 289.1 (pàg. 91)
Estudis de Doctorat (Títol XII): 361.3 (pàg. 113)
Annexos: Annex VI.1 (pàg. 138), Annex VI.3 (pàg. 139 a 141)
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 08/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d'aprovació de l’oferta d’estudis i de
places per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs
acadèmic 2013-2014.
Vist l'article 36 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condiciones per a
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la
universitat.
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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 Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència
laboral o professional per al curs acadèmic 2013-2014, per delegació del Consell de Govern. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 09/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del Vicerector de Professorat i Programació Acadèmica, d’aprovació de l’oferta d’assignatures
de lliure elecció, per al curs acadèmic 2012/2013, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres
entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2012/2013.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Professorat i Programació
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.
TERCER.- Encarregar el Vicerector de Professorat i Programació 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.
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Acord 10/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació 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 Professorat i Programació
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 Professorat i Programació 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 11/2013, d’11 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vistes les propostes de concessió 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 i
posteriors modificacions, que regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació als alumnes
següents:
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Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Josep Maria Comellas Bonsfills
Rosa Marquès Febrer
Núria Comas i López
Núria Juanico Llumà
Facultat de Ciències de la Comunicació
Jordi Fernández Ponce
Maria Dolores Gironès Monreal
Elena Garcia Jiménez
Célia Weil Page
Maria Tortosa Garcia Argüelles
Mireia Montserrat Sainz Canela
Maria del Mar Gallardo Cantó
Ramon Aran Vila
David Vidal López
Meritxell Rigol Barbarà
Laura Quesada Martínez
Martí Quintana Badosa
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació 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.

I.3.2. Comissió d’Afers d’Estudiants
[tornar a l’índex]

Acord 01/2013, de 18 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants, que estableix que li correspon “aprovar i resoldre les
convocatòries de beques i ajuts a l’estudi”.
Vist el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat a la sessió de la Comissió
d’Afers d’Estudiants del dia 25 de setembre de 2012, que autoritza la Comissió d’Afers d’Estudiants a aprovar
amb posterioritat altres convocatòries diverses dins del programa d’ajuts a l’estudi de la UAB, sempre i quan
existeixi disponibilitat pressupostària.
Vista la proposta de la vicerectora encarregada dels afers d’estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora competent en matèria
d’estudiants, la Comissió d’Afers Estudiants de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del 10è Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat i a Projectes de Cicles
Formatius de Grau Superior es bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració, curs 2012-2013.
[Document]
SEGON.- Aprovar la modificació de l’Annex 4 de la convocatòria de beques diverses corresponent a la
disponibilitat pressupostària prevista d’aquesta convocatòria. [Document]
TERCER.- Encarregar al/a la vicerector/a competent en matèria d’estudiants l’execució i seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per fer-los efectius.
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Acord 02/2013, de 18 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Atès que l’article 78 del Text Refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general
aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord de Consell de Govern de
13 de juliol de 2011, disposa que la Comissió d’Afers d’Estudiants crearà una subcomissió de seguiment de la
convocatòria anual d’ajuts de col·laboració amb la UAB.
Atès que l’article 79 del text refós esmentat disposa que aquesta subcomissió estarà formada per:
a) El president / La presidenta de la Comissió d’Afers d’Estudiants, que la presidirà.
b) Dos membres escollits entre el professorat i/o el personal d’administració i serveis (PAS) de la Comissió
d’Afers d’Estudiants.
c) Dos estudiants membres de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
d) Un o una estudiant membre del col·lectiu de persones beneficiàries dels ajuts de col·laboració.
Vista la proposta de la vicerectora encarregada dels afers d’estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora competent en matèria
d’estudiants, la Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de la subcomissió de seguiment de la convocatòria general d’ajuts de col·laboració
amb la UAB del curs 2012-2013, amb la composició següent:





La presidenta de la Comissió d’Afers d’Estudiants,
- Sílvia Carrasco.
Dos membres escollits entre el professorat i/o PAS de la Comissió d’Afers d’Estudiants:
- Joan Melción i Laura Santamaria
Dos estudiants membres de la Comissió d’Afers d’Estudiants:
- Irene Monés Ruiz i Ruben Ramiro Rubal
Un / una estudiant membre del col·lectiu de beneficiaris:
- Gerard Bona Fonoll

SEGON.- Encarregar al/a la vicerector/a competent en matèria d’estudiants l’execució i seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 01/2013, de 13 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vist l'article 9 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012,
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament
previstos.
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual,
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l'exercici econòmic.
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2012, aprovat per Acord de Consell Social de 22
de desembre de 2011, que regula pel que fa a les incorporacions de romanents l'addició als crèdits de l'exercici
corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats.
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Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2012 al pressupost de la UAB de
2013, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 28 de novembre de 2012 la qual
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2013 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un
informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter
desfavorable, es garantirà un termini de deu dies per a al·legacions, a partir de les quals la vicerectora
d’Economia i Organització prendrà una resolució.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per
acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències de la Comissió
d'Economia i d'Organització, pel que fa a les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la gerència, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’aplicació de la instrucció per a la incorporació de romanents al pressupost 2013 i notificarho als interessats. [Document]
SEGON.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 02/2013, de 13 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de novembre al 30 de novembre de
2012.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2012 que pel que fa a les modificacions de
crèdit preveu que les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles,
traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data de 13 de juliol i de 15 d desembre
de 2011, per acord de 25 d’abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències de
la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a les instruccions per al seguiment i la gestió del
pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit pel període de l’1 de novembre de 2012 al 30 de novembre de
2012. [Document]
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 01/2013, de 15 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28
d'agost, sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats
docent i investigadora.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.
Vista la Resolució ECO/2904/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins el 31 de desembre de 2012, per a l'assignació
de les retribucions addicionals.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15
de desembre de 2011, per acord de 25 d’abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d'avaluació de l'activitat docent de períodes meritats fins el 31-12-2011 per
optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic, així com el seu calendari d'actuacions. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest
acord.
Acord 02/2013, de 15 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic.
D’acord amb el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret
1086/89, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits
de les activitats docent i investigadora.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a la proposta de
resolució de sol·licituds dels mèrits de docència del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de
2012.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15
de desembre de 2011, per acord de 25 d’abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i
bàsics del professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2012.
[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest
acord.
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I.3.5. Comissió de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 01/2013, de 14 de febrer, de la Comissió de Política Lingüística.
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals.
Durant l’any 2012 s’han anat desenvolupant les actuacions previstes al Pla, d’acord amb la disponibilitat
pressupostària. En la sessió del 16 de novembre de 2012 es va informar els membres de la Comissió de l’estat
de les actuacions desenvolupades durant aquest any 2012.
Acabat el 2012, i un cop aprovat el pressupost de la UAB per part del Consell de Govern i del Consell Social, cal
disposar de les actuacions del Pla de llengües per al 2013.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2013, que es recullen a l’annex 1, les quals
estan subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
TERCER. Comunicar aquest acord al vicegerent competent en matèria de Política Lingüística, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 02/2013, de 14 de febrer, de la Comissió de Política Lingüística.
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals. Aquestes
actuacions tenen com a objectiu oferir solucions a les necessitats detectades en l’àmbit d’actuació del Pla.
Actualment, hi ha una tendència creixent que els estudiants de la UAB facin pràctiques curriculars a l’estranger,
per a les quals molt sovint és requisit l’acreditació de competències lingüístiques.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües adreçada als estudiants
que fan pràctiques curriculars a l’estranger, presentades a durant la celebració de la sessió. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord.
TERCER. Comunicar aquest acord al vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2013, per la qual es crea l’Àmbit de Participació, amb dependència
orgànica de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica. [Document]
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2013, per la qual es crea l’Administració de Serveis als Estudiants,
amb dependència orgànica de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica. [Document]
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 17 de setembre de 2012, entre la UAB i la Baucells Alibés, S.A., per establir un marc de
col·laboració docent amb un professor vinculat.
Conveni de 8 d’octubre de 2012, entre la UAB i A.G. Pajuelo – Consultores Apícolas per establir un marc de
col·laboració docent amb un professor vinculat.
Conveni de 30 de novembre de 2012, entre la UAB i el Consorci Sanitari Integral per establir un marc de
col·laboració per a la cessió puntual d’espais: cessió de les dependències de l’Hospital General de l’Hospitalet
del Consorci Sanitari Integral per a la realització de les activitats lectives ordinàries.
Conveni de 17 de desembre de 2012, entre la UAB i la Latino Australian Education (LAE) for the
appointment of LAE and UAB for the recruitment of international students.
Conveni de 20 de desembre de 2012, entre la UAB i la European Consortium of Innovative Universities to
cooperative agreement.
Addenda de 17 de desembre de 2012, entre la UAB i el Centre Veterinari de Tona, S.L. (CVT) que prorroga
el conveni de 24 d’octubre de 2010.
Conveni de 30 de gener de 2013, entre la UAB i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la
Diputació de Barcelona per establir un marc de col·laboració en l’àmbit de la formació, recerca i intercanvi
d’informació en matèria esportiva durant el període 2012-2015.
Addenda de 31 de gener de 2013, al conveni entre la UAB i la Escola Universitària de Turisme i Direcció
Hotelera, subscrit el 21 de novembre de 2011 de col·laboració acadèmica.
Conveni de 18 de febrer de 2013, entre la UAB i el Royal Ministry of Foreign Affairs – Norwegian (Noruega)
to Grant Letter for QZA-13/0050 “Extra support for “ALERT!” and “Yearbook on Peace Processes”.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni d’1 de gener de 2011, entre la UAB i el Consorcio CSIC-IRTA-UAB “Centre de Recerca
Agrigenòmica” (CRAG) per a la regulació de la contribució de la UAB al Consorcio CSIC-IRTA-UAB “Centre de
Recerca Agrigenòmica”.
Denúncia de 20 de juny de 2011, al conveni entre la UAB i Bellaterra Consulting Junior Empresa subscrit el
26 de juny de 1999.
Addenda d’1 d’agost de 2012, entre la UAB i el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) al conveni d’1 de
novembre de 2011 per formalitzar l’ocupació per part del CED d’uns espais al Mòdul de Recerca A per un
període de 21 mesos.
Conveni de 6 d’agost de 2012, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari i Novartis Sanidad Animal,
S.L. pel finançament de la realització d’unes pràctiques en règim de residència per a un llicenciat/da en
veterinària a l’HCV.
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Conveni de 8 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Fundació Doctor Robert, la Leids universitair Medisch
Centrum, la Université de Liège, el Laboratorie de Thérapie Cellulaire et Génique, el Banc de Sang i Teixits, la
Universitätsklinikum Düsseldorf i la Fondazione Ca’Granda-Ospedale Maggiore Policlínico to joint European
Master Programme in Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies (EM-TACT Projecte TRANSMED).
Conveni de 12 de novembre de 2012, entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB) per modificar l’encàrrec a la
FUAB de 2 de maig de 2006 per a la creació d’un Punt de suport a la Plaça Cívica. Es modifica la contraprestació
econòmica que a 1 de gener serà de 188.000 euros (IVA no inclòs).
Conveni de 27 de novembre de 2012, entre la UAB i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
per regular les condicions en què es durà a terme la transferència a favor del Projecte CBATEG-MOUSE CLINIC
per coadjuvar les despeses de funcionament de l’entitat per a l’any 2012.
Addenda de 4 de desembre de 2012, entre la UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya al conveni de 17 de setembre de 2010 per a la Incorporació a jornada parcial del professorat destinat
en centres educatius del Departament d’Ensenyament a la UAB.
Conveni de 10 de desembre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat de Girona
(UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Murcia per la realització conjunta del Màster
universitari en Identitat Europea Medieval.
Addenda de 13 de desembre de 2012, al conveni entre la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat
Integral (FEPSI), la Universitat Ramon Llul i la Fundació Pere Tarrés, subscrit el 6 d’octubre de 2006 i a la
addenda d’1 de març de 2012 relatiu a la impartició conjunta del Màster Oficial Prevenció i Gestió de Riscos en
la Comunitat.
Pròrroga de 14 de desembre de 2012, al conveni entre la UAB i el Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI), Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques
(CIEMAT) i l’Institut de Física i Altes Energies (IFAE), subscrit el 12 de juny de 2003 sobre col·laboració per a la
creació i manteniment del Centre de Competència Cientificotecnològica denominada Port d’Informació Científica
(PIC).
Addenda de 2 de gener de 2013, al conveni entre la UAB i Sigma Gestión Universitaria, A.I.E., pel qual es
prorroga el conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió pel desenvolupament i manteniment d’aplicacions
per a la gestió universitària – Any 2013.
Conveni de 16 de gener de 2013, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) i la Universidad de
Zaragoza per a la realització conjunta del Màster universitari en Història Econòmica.
Addenda de 5 de febrer de 2013, al conveni entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB), subscrit el 28 d’abril de
2006 per ampliar els termes de col·laboració per Màster universitari Unió Europea-Xina: Cultura i Economia.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Serveis
[tornar a l’índex]

Creació de l’Àmbit de Participació i de l’Administració de Serveis als Estudiants, amb dependència de
la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica, d’acord amb les resolucions del gerent de data 1 de febrer de 2013.
Codis a BADUS de les entitats i les seves subunitats:
2508 Àmbit de Participació
2505 Administració de Serveis als Estudiants
2509 Coordinació Administrativa
2510 Programa Cultura en Viu
2511 Xarxa d’associacions i estructures de representació d’estudiants
Supressió de la Unitat d’Estudiants i de Cultura (codificació BADUS: 1714), d’acord amb la resolució del
gerent, d’1 de febrer de 2013, per la qual es crea l’Àmbit de Participació.
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V. Nomenaments
i cessaments

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

V.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual nomena el senyor Antonio Vidal Carretero
coordinador de Laboratoris de Ràdio i Televisió de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual nomena la senyora Digna Couso Lagarón
coordinadora del Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Facultat de Ciències de l’Educació.

V.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor David Costa Miserachs cessa com a
responsable de Laboratoris Docents de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual la senyora Gemma Guillazo Blanch cessa com a
vicedegana d’Infraestructura i Serveis de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor Miguel Torregrosa Álvarez cessa com a
coordinador dels Estudis de Grau en Psicologia de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor David Fernández Quijada cessa com a
coordinador de Laboratoris Ràdio i Televisió de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual la senyora Anna Marbà Tallada cessa com a
coordinadora del Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Facultat de Ciències de l’Educació.

V.2. Departaments
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2013, per la qual nomena el senyor Ignasi Morgado Bernal
coordinador de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Josep Solé Sabater
coordinadora de Doctorat del Departament de Filologia Anglesa i Germanística.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual nomena el senyor José Manuel Pérez Tornero
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual nomena el senyor Josep Piñol Pascual secretari
del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual nomena la senyora M. Esther Morón Lerma
coordinadora de la Unitat de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
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V.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2013, per la qual la senyora Margalida Coll Andreu cessa com a
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2013, per la qual el senyor Jordi Coral Escolà cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Anglesa i Germanística.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor Lorenzo Vilches Manterola cessa com a
vicedirector d’Investigació i Tercer Cicle del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor Josep Maria Alcañiz Baldellou cessa
com a secretari del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor Albert Fernández Teruel cessa com a
secretari del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor Francesc Xavier Ballart Hernàndez
cessa com a coordinador de la Unitat de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política
i de Dret Públic.

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

V.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual nomena el senyor Antonio Martín Artiles director
de l’Institut d’Estudis del Treball.

V.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual el senyor Faustino Miguélez Lobo cessa com a
director de l’Institut d’Estudis del Treball.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places

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

VI.1.1. Convocatòries
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de febrer de 2013, per tal de
cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de gestor/a del Consell Social.

VI.1.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2013, per la qual
adscriu en comissió de serveis a la senyora Mercè Alborch López per a ocupar la plaça d’administratiu de
secretària al Vicerectorat d’Investigació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2013, per la qual
adscriu en comissió de serveis a la senyora M. Carmen Pérez Cobos per a ocupar plaça d’administrativa a l’Àrea
de Gestió de la Recerca.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2013, per la qual
adscriu en comissió de serveis a la senyora Susana Ferrer Argelich per a ocupar una plaça d’administrativa a la
Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de febrer de 2013, per la
qual autoritzar les permutes del personal que tot seguit es detallen:





senyor Miguel Costa Simón amb destinació al Vicerectorat d’Estudiants i Cooperació.
senyor Jordi Martínez Milian amb destinació al Gabinet Tècnic del Rectorat.
senyora M. Carmen Mesas Gil amb destinació a la Unitat de Serveis a la Comunitat.
senyora Marta Mora Miguel amb destinació al Departament d’Enginyeria Electrònica.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de febrer de 2013, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al
senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de febrer de 2013, per la
qual autoritza la permuta entre el senyor Antonio Fernández Torres i la senyora Ana Celia Vílchez Hernández.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de febrer de 2013, canvia
provisionalment l’adscripció de la plaça d’administratiu del CTETMA (Centre Temàtic Europeu de Territori i Medi
Ambient) de la Facultat de Ciències i Biociències, actualment ocupat per la senyora Rosa Álvarez Álvarez, a
l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de febrer de 2013, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Olga Cano Llavero les funcions que tot seguit es
detallen:






.

Gestionar la secció d’Estadístiques de la Biblioteca de Ciències Socials.
Mantenir les relacions necessàries per a l’actualització i conservació del fons amb els grans productors
d’estadístiques (OCDE, FMI, CE, Banc d’Espanya, INE, etc.).
Assessorar, informar i donar suport sobre el contingut del fons i la recerca de dades dins l’àmbit de les
Ciències Socials.
Col·laborar en els processos relacionats amb les adquisicions bibliogràfiques.
Col·laborar en els processos de formació d’usuaris del seu àmbit.
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Dur a terme totes aquelles tasques tècniques específiques del seu lloc de treball.
Elaborar informes i estadístiques.
Assessorar, informar i donar suport tècnic als usuaris del seu àmbit de responsabilitat.
Detectar i analitzar les necessitats dels usuaris.
Fer propostes de millora dels processos.
Garantir l’aplicació de la normativa del seu àmbit de responsabilitat.
Coordinar i supervisar el personal assignat al seu àmbit de responsabilitat
Coordinar-se tècnicament amb els serveis i àrees centrals per tal d’assolir els processos del seu àmbit
de responsabilitat.
Participar en el disseny i desenvolupament de projectes.
Participar en els projectes de caràcter extraordinari del seu àmbit de responsabilitat.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de febrer de 2013, per la
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Antonia Romero Prieto per a ocupar la plaça d’administrativa
al Departament de Química.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de febrer de 2013, per la
qual perllonga la comissió de serveis, del senyor Xavier Angles Moliner, en un lloc d’administratiu a la Gestió
Econòmica de la Facultat de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de febrer de 2013, per la
qual perllonga la comissió de serveis, de la senyora Eulàlia Serre Delcor, per a ocupar la plaça de bibliotecària a
la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de febrer de 2013, per la
qual adscriu en comissió de serveis la senyora Carolina Segura Tarragona per a ocupar un lloc d’administratiu a
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de febrer de 2013, per la
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Lluïsa García Pérez en un lloc d’administratiu d’intercanvis a
la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de febrer de 2013, per la
qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Olga Zubillaga Cayuela per a ocupar un lloc d’administratiu a la
Biblioteca de Ciències Socials.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de febrer de 2013, per la
qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Ana Gutiérrez Navarro per a ocupar un lloc d’administratiu a la
Gestió Econòmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de febrer de 2013, per la
qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Francisca Castro Castro per a ocupar plaça d’administrativa a
la Gestió Econòmica de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de febrer de 2013, per la
qual adscriu en comissió de serveis al senyor Joaquín Caro Lobera per a ocupar la plaça d’administratiu
especialista amb destinació a la Unitat Integrada de suport departamental dels departaments de Filologia
Catalana i Filologia Espanyola.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de febrer de 2013, per la
qual autoritza la reincorporació de la senyora Montserrat Molina Santoro al servei actiu de l’escala auxiliar
administrativa, amb destinació provisional a un lloc d’auxiliar administratiu a l’Administarció de Centre de
l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de febrer de 2013, per la
qual concedeix a la senyora Maria Victòria Pla Vicent l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a
prestar serveis a un altra cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de febrer de 2013, per la
qual nomena la senyora Maria Victòria Pla Vicent funcionària interina de l’escala de gestió, amb destinació al
Centre d’Estudis Olímpics - InCom.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de febrer de 2013, per la
qual adscriu, amb caràcter provisional, el senyor Jordi Martínez López a la Biblioteca de la Facultat de Medicina.

.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de febrer de 2013, per la
qual autoritza la reincorporació del senyor Gerard Basachs Cortina al servei actiu de l’escala auxiliar
administrativa, amb destinació provisional a un lloc d’auxiliar administratiu a la Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica.
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