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

I.1. Claustre
[tornar a l’índex]

Acord 01/2013, de 21 de març, del Claustre pel qual s'acorda elegir els membres de la Mesa del Claustre,
que tot seguit s'indiquen:
1 professor doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector A)
Titular:
Rafael Arenas García
Suplent:
Joaquín Beltrán Antolín
1 membre de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que
exerceixi funcions de docència (sector B)
Titular:
Gabriel Izard Granados
Suplents:
Marta Padrós Castells
Óscar Palacios Bonilla
Ainara González Cabodevilla
2 estudiants (sector C)
Titulars:
Laia Narciso Pedro
David Montpeyó Garcia-Moreno
Suplents:
Maria González Aran
Alejandro Almansa Rodríguez
2 membres del personal d'administració i serveis (sector D)
Titulars:
Anna Borfo Bach
Consuelo Gómez Sánchez
Acord 02/2013, de 21 de març, del Claustre pel qual s'acorda elegir els representants del Claustre al
Consell de Govern, que tot seguit s'indiquen:
7 professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (sector A)
Titulars:
Margarita Arboix Arzó
Joan Carbonell Manils
Jaume Farrés Vicén
Rafael Grasa Hernández
Josep Oliver Alonso
Joan Francesc Piniella Febrer
Joan Sorribes Gomis
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Suplents:
M. Jesús Espuny Tomás
Eduard Escrich Escriche
Armand Sánchez Bonastre
Dolors Poch Olivé
Carme Armengol Asparó
Virginia Luzón Fernández
Ignasi Fernández Terricabras
Màrius Martínez Muñoz
Susana Pallarès Parejo
Joaquín Beltrán Antolín
5 membres de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que
exerceixi funcions de docència (sector B)
Titulars:
Diego Castro Ceacero
Francesc Xavier Domènech Sampere
Marta Padrós Castells
Óscar Palacios Bonilla
Lluís Antoni Quer Sardanyons
Suplents:
Ermengol Gassiot Ballbè
Xavier Verge Mestre
Ainara González Cabodevilla
Josep Cañabate Pérez
Laila Darwich Soliva
Gabriel Izard Granados
6 representants dels estudiants, entre els quals hi haurà almenys un representant de
doctorat
Titulars:
David Cordero Bouzas
Anna Donaire Porro
Matías Moreno Alegre
Laia Narciso Pedro (Doctorat)
Luis Pardo Fernández (Doctorat)
Alberto Zurita Carpio
Suplents:
Laura Gené Sanz
Berta Lajara Moliner
Anna Soria Plans
Judit Garcia Nadal
Clara Florensa Rodríguez
Nilo Ortiz de Zugasti Carrón
2 representants del personal d’administració i serveis
Titulars:
M. Antonia Doroteo Muñoz
Andreu Pompas Alcaraz
Acord 03/2013, de 21 de març, del Claustre pel qual s'acorda aprovar la continuïtat de la Comissió de la
Governança i de la Comissió de Seguiment de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
Acord 04/2013, de 21 de març, del Claustre pel qual s'acorda elegir els membres de la Comissió de
Seguiment de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que tot seguit s'indiquen:
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3 degans o directors de centre
Josep M. De Dios Marcer, degà de la Facultat de Dret
Reyes Pla Soler, degana de la Facultat de Veterinària
1 vacant
3 directors de departament
Jordi Estévez Escalera, director del Departament de Prehistòria
2 vacants
1 representant del professorat del sector A
Titular:
Glòria Estapé Dubreuil
Suplent:
Joaquín Beltrán Antolín
2 representants del professorat del sector B
2 vacants
5 representants dels estudiants, un de tercer cicle
Titulars:
Aglaia Bebbington Garcia
Carlota Gallés Faz
Andrea González Navarro
Mireia Sabaté Balada
1 vacant d’estudiant de doctorat
Suplents:
Mireia Sánchez Sugrañes
Marc Giménez Gallardo
Nilo Ortiz de Zugasti Carrón
3 representants del personal d’administració i serveis
Immaculada Gamo Nieto
August Garcia Albero
Francisco Utrilla Mendoza
Acord 05/2013, de 21 de març, del Claustre pel qual s'acorda elegir els membres de la Comissió de
Governança de la UAB, que tot seguit s'indiquen:
3 degans o directors de centre:
Joan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Teresa Cabré Monné, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Laura Santamaria Guinot, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació
3 directors de departament, d’instituts universitaris o de centres de recerca
Jordina Belmonte Soler, directora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Rafael Rebollo Vargas, director del Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Cristina Riba Trepat, directora del Departament de Dret Privat
1 representant del professorat del sector A
Titular:
Jaume Aguadé Bover
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Suplents:
Pere Ysàs Solanes
Rafael Grasa Hernández
Joaquín Beltrán Antolín
2 representants del professorat del sector B
Titulars
Diego Castro Ceacero
Gabriel Izard Granados
Suplents
Sónia Sánchez Busques
Ermengol Gassiot Ballbè
Francesc Xavier Doménech Sampere
Ricardo Graña Montes
5 representants dels estudiants, un de tercer cicle
Gerard Bona Fonoll
Albert Gil López
Raúl Hernández Villasol (Doctorat)
Eduard Marco Castellà
Pol Serrat Esquerda
3 representants del personal d’administració i serveis
Juan José Bravo San José
Vicenç Robles Alarcón
Bruno Sánchez Llordes
Acord 06/2013, de 22 de març, del Claustre pel qual s'acorda que, dins el marc de les competències del
Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels
Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar les següents
propostes:
1.- Jornada laboral del professorat associat
Atesa la requisitòria enviada per la Inspecció de Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona (expedient
8/0028145/12), relativa a la existència d’una quantificació irregular de la jornada laboral del professorat
associat, aquest Claustre insta al rector el següent:
-

Que informi al Claustre de les mesures adoptades per a corregir la situació.
Que informi al Claustre de les mesures adoptades per tal de rescabalar al professorat.

2.- Informacions econòmiques relatives a la Universitat i a les Fundacions de l’Esfera UAB
Davant de les mesures de retallades pressupostàries dels serveis públics imposades des de la Generalitat i
executades en l’àmbit universitari, pels Equips de Govern de les universitats públiques catalanes, aquest
Claustre insta als òrgans de govern i/o a les comissions delegades dels mateixos que correspongui el següent:
- Els quadres de la liquidació dels pressupostos de despeses i d’ingressos corresponents als exercicis 2001 al
2011; des del pressupost inicial fins a l’evolució detallada de les obligacions reconegudes i als drets liquidats,
així com el nivell d’execució i el grau de pagament i de cobrament per capítols. Igualment, demanar que es
facilitin els balanços i comptes de resultats econòmic-patrimonials i els comptes extra pressupostaris –tant de
deutors com de creditors- corresponents als exercicis 2001 al 2011. En tots els casos fer-ho de manera
desglossada tant per a l’àmbit estricte de la Universitat com per a les Fundacions que formen part de
l’anomenada Esfera UAB. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.
- En el cas de les fundacions, desglossar el capítol de despeses de personal corresponent als exercicis 2001 a
2011, indicant les retribucions econòmiques a professorat funcionari amb dedicació a temps complet pels
conceptes següents: ocupació de càrrecs en les fundacions, retribucions per tasques docents (classes, tutories,
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etc.) i de coordinació de cursos i mestratges gestionats des de les fundacions. Per a l’any 2012, sol·licitem la
mateixa informació per als trimestres vençuts.
- Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 al 2011 vinculats als distints
mestratges i cursos propis gestionats des de l’Escola de Formació Continuada, detallant la xifra global
percebuda per tasques de coordinació així com per a la realització de classes. Per a l’any 2012, sol·licitem la
mateixa informació per als trimestres vençuts.
- Proporcionar la relació de béns immobles amb titularitat o co-titularitat de la UAB o societats de l’esfera UAB
així com, quan correspongui, els arrendats o cedits a tercers així com els costos de manteniment des del 2001
al 2011. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.
- Informar del nivell de deute acumulat per les distintes fundacions en les quals participa la UAB, desglossat
any a any, per al període 2001-2011. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres
vençuts.
- Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 a 2011 vinculats a convenis amb
empreses detallant la xifra global ingressada com a retribució i pagament de serveis a professorat de la UAB.
Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.
- Proporcionar la relació no nominativa de professorat que en el 2011 i/o 2012 han tingut ingresso anuals
superiors a 72.000€, detallant quina part de la remuneració obtinguda ho és per conceptes vinculats a l’article
83 de la LOU.
3.- Modificació del Reglament Electoral
Per tal d’aprofundir el nivell de democràcia interna i el grau de representativitat del vot de les persones, i atès
que l’article 20 apartat 3 de la Llei Orgànica d’Universitats 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats estableix que:
“En el caso de que los estatutos establezcan la elección del Rector por la comunidad universitaria, el voto será
ponderado por los distintos sectores de la comunidad universitaria. En todo caso, la mayoría corresponderá a
los profesores doctores con vinculación permanente a la universidad.”
sense que en cap moment estableixi quins han de ser els pesos ponderats de cada col·lectiu (PAS, PDI amb
vinculació permanent, PDI sense vinculació permanent, estudiantat) el Claustre insta als òrgans de govern que
correspongui a modificar els articles 35 i 41 del reglament electoral de la UAB en els termes que s’indiquen en
vermell:
Article 35. Ponderació del vot per sectors
1. A efectes de l'elecció de rector, la Universitat Autònoma de Barcelona constitueix una circumscripció
única.
2. No obstant l'anterior, i de conformitat amb l'article 72.2 dels Estatuts, el vot a candidatura
vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat universitària es pondera de la forma
següent:
a) Sector A. Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51 per 100 36 per 100,
segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats.
b) Sector B. Resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions
de docència: 9 per 100 14,5 per 100.
c) Sector C. Estudiants de grau i postgrau: 30 per 100 34,5 per 100.
d) Sector D. Personal d'administració i serveis: 10 per 100 15 per 100.
Article 41. Escrutini
1. L’escrutini es realitza en cada mesa segons el que estableixen els articles 27 i 28 d’aquest
Reglament. La Junta Electoral General ha de realitzar l’escrutini global i ha d’aplicar els coeficients de
ponderació que correspongui al vot vàlid emès en cada sector electoral, a l’efecte de donar-li el valor
corresponent en atenció als percentatges fixats en l’article 35.
2. El coeficient de ponderació de cada sector es calcula de la manera següent:
Sector A: si vA és el nombre de vots vàlids emesos pels professors doctors funcionaris, el valor conjunt
del seu vot establert per la LOU és del 51% i q A és el coeficient del ponderació del sector A, llavors
qA=(51/vA)*(vt/100) qA=(36/vA)*(vt/100)
Sector B: si vB és el nombre de vots vàlids emesos per la resta de personal acadèmic i del personal
investigador en formació que exerceixi funcions de docència, el valor conjunt del seu vot establert per la
UAB és del 9% i qB és el coeficient de ponderació del sector B, llavors:
QB=(9/vB)*(vt/100) qB=(14,5/vB)*(vt/100)
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Sector C: si vC és el nombre de vots vàlids emesos pels estudiants, el valor conjunt del seu vot
establert per la UAB és del 30% i qC és el coeficient de ponderació del sector C, llavors:
QC=(30/vC)*(vt/100) qC=(34,5/vC)*(vt/100)
Sector D: si vD és el nombre de vots vàlids emesos pels membres del personal d’administració i serveis,
el valor conjunt del seu vot establert per la UAB és del 10% i q D és el coeficient de ponderació del
sector D, llavors:
QD=(10/vD)*(vt/100) qD=(15/vD)*(vt/100)
*vt=vA+vB+vC+vD
3. A més dels interventors de mesa que preveu l’article 16.9 d’aquest Reglament, cada candidatura pot
nomenar un interventor per assistir a la reunió on es realitzi l’escrutini global i la proclamació de
resultats, amb les mateixes condicions i drets que preveu l’esmentat article.
4.- Debat sobre el règim de permanència
Davant la nova política de preus públics i els canvis relatius a l’educació superior es fa necessari obrir el debat
sobre la possible reforma del règim de permanència per tal d’adaptar-lo a la realitat actual amb el màxim
possible de consens de la comunitat universitària.
5.- Guies docents
Es demana la revisió dels possibles continguts de les guies docents per tal d’incloure el nom i les
característiques de l’activitat del professor, la llengua d’impartició de l’assignatura i la possibilitat o no de fer
l’assignatura a distància.
6.- Projecte de delegats
Es demana l’anàlisi i elaboració de la normativa relativa a la figura del delegat de curs/grup per tal de definir-la
més clarament i dotar-la de competències i funcionalitats.
7.- Pressupostos participatius
El Claustre demana a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern, al Consell Social i a les juntes de
facultat i als seus respectius deganats que s’obri cada any un procés participatiu per l’elaboració dels
pressupostos de les facultats i de la universitat.
8.- Programa Finestreta
El Claustre insta als òrgans competents que s’informi millor sobre el programa Finestreta , sobretot a aquells
alumnes en greus dificultats econòmiques i que no han pogut pagar la seva matrícula. Per tant, que les gestions
acadèmiques de cada centre informin del programa a aquells estudiants que no hagin pagat algunes de les
quotes.
9.- Increment de les beques pròpies
El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern, al Consell Social i a l’Equip de
Govern que en els propers anys les beques pròpies de la UAB augmentin la seva quantia en un percentatge
superior al que ho fan les matrícules de grau.
10.- Revisió dels preus del Servei de Llengües
El Claustre insta als òrgans competents una revisió dels preus dels cursos de llengües oferts al Servei de
Llengües per aconseguir que els estudiants puguin accedir de manera més fàcil a aquests cursos.
11.- Atenció a la morositat
El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern i al Consell Social a que es rebaixin
les penalitzacions a la meitat per no abonar els drets de matrícula a temps. També insta a que es deixin dues
setmanes de marge des del moment en que s’hauria d’haver pagat la matrícula per a que l’estudiant pugui fer
front al pagament sense cap tipus de penalització.
12.- Per uns preus més justos
El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis i al Consell de Govern a que es rebaixin els preus de les
cafeteries i restaurants que donen servei a la universitat i que hi hagin més espais preparats per menjar per a
la gent que porta el menjar des de casa.
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13.- Pla d’eficiència energètica
Durant aquest any acadèmic la UAB ha hagut d’anunciar el tancament del campus durant 4 dies lectius com a
mesura d’estalvi energètic, en part condicionat per les pressions per a redireccionar les reduccions
pressupostàries que ha d’aplicar l’actual Equip de Govern. Es proposa l’afrontament d’aquest context com a una
necessitat per canviar el model de consum energètic al campus i intensificar els esforços per pla d’eficiència
energètica coordinat per l’Oficina de Medi Ambient que permeti assolir objectius viables per a la reducció de la
despesa energètica, un millor equilibri en els comptes pressupostaris i sense necessitat de tancar aules per
manca de pressupost, contribuint de forma decisiva per tenir un campus sostenible.
14.- En contra de la presència policial
El Claustre demana al rector que, en vista de l’acte d’intromissió dels Mossos d’Esquadra sense la seva
autorització durant la vaga estudiantil del dia 11 d’octubre de 2012 i de la política de pressió d’aquesta força de
l’ordre durant els dies de mobilització estudiantil, es presenti una queixa o reclamació a la directiva dels Mossos
d’Esquadra recordant els casos en els quals poden entrar (delictes greus o petició del rector) segons l’article
27.10 de la pròpia Constitució Espanyola, que es desenvolupa a la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats.
15.- Debat públic del model d’universitat
Davant l’actual situació que viuen les Universitat catalanes i la societat, en general, el Claustre de la Universitat
Autònoma de Barcelona declara que cal un debat democràtic i participatiu, amb tots els sectors de la
Universitat presents, sobre la conveniència d’un nou model d’Universitats Públiques que respongui als
interessos de la majoria de la població per a poder superar la greu situació de crisi econòmica, política, social i
cultural, que vivim en l’actualitat.
El Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona declara que continuar amb la transició d’un model
d’Universitats Públiques basat en la democràcia, l’autonomia universitària gràcies a la financiació pública de les
investigacions, la facilitat en l’accés a la majoria de la població i de la promoció interna de nous investigadors i
professors, cap a un model d’Universitats Públiques basat en la competitivitat (entre estudiants, professors,
departaments, centres d’investigació, Universitats), la dependència econòmica per la cada cop més creixent
financiació privada dins la Universitat Pública, l’augment de la inseguretat laboral en la majoria de
departaments que pot interrompre el procés de promoció de nous investigadors i professors, la pèrdua de
qualsevol democràcia interna per la implantació d’un nou sistema vertical d’elecció dels càrrecs de gestió, i de
govern de la Universitat, l’augment del cost dels estudis amb el conseqüent endeutament dels estudiants i les
seves famílies, la subjugació dels estudis i les investigacions a criteris purament mercantils, d’interessos
privats, i no pas científics, amb un gran valor social i d’interès públic, en definitiva, un model d’Universitat basat
en el lucre privat en detriment del benefici públic de la societat catalana, comportarà un deteriorament
generalitzat del servei social i científic que han de realitzar les Universitats. Un procés de transició del qual ja
n’estem patint les dures conseqüències de la imposició d’un model, per part del Govern de la Generalitat de
Catalunya, per la força i la coacció de l’escanyament econòmics, en els pressupostos públics d’aquesta institució
pública.
El Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona insta al Consell de Govern d’aquesta universitat i a les
seves comissions a fer real i factible un procés de debat públic amb tots els sectors de la Universitat implicats
(estudiants, personal docent i investigador i d’administració i serveis) i la comunitat universitària, en general,
sobre quin model d’universitat és el més necessari en els temps que vivim.
16.- Mesures contra l’augment de taxes de matrícules universitàries
Davant l’augment de taxes en la matrícula universitària del 66% imposades des de la Generalitat i executades
en l’àmbit universitari, pels Equips de Govern de les universitats públiques catalanes, aquest Claustre insta als
òrgans de govern i/o a les comissions delegades dels mateixos que correspongui el següent:
Per tal de proporcionar i garantir l’accés a la Universitat a totes aquelles persones que ho desitgin –després
d’haver superat les proves d’accés a les quals són sotmeses prèviament- i, evitar l’abandonament massiu dels
estudis dels i les estudiants com a conseqüència de l’augment de la matrícula, i tenint en compte l’article 26.1
dels Drets Humans, el qual insta a garantir com un dret l’educació a tota persona i es refereix específicament a
l’educació superior com a quelcom en funció dels mèrits, es sol·licita que es preguin mesures des de l’Equip de
Govern i les comissions delegades d’aquest en clau de:
1. Fer accessible a tot l’alumnat aquella informació que justifiqui l’augment de les taxes universitàries.
2. Posicionar-se com a institució i equip de govern en contra de l’augment de taxes davant la Generalitat i
la comunitat universitària de forma explícita i contundent.
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3. Establir un diàleg amb la Generalitat per tal que aboleixi l’augment de les taxes i asseguri un preu de la
matrícula coherent amb la conjuntura socio-econòmica actual.
4. Garantir que totes aquelles persones que no han pogut accedir aquest any a la universitat com a
conseqüència de l’augment de les taxes, puguin seguir el curs en el punt en el que van deixar sense
que se’ls segregui per qüestions econòmiques.
5. Arribar el cas, compensar els augments de matrícula mitjançant retorns a l’estudiantat. Per tal de
finançar les quantitats retornades proposem que s’incrementin els cànons a fundacions i spin-offs.
17.- Franja horària entre classes un dia a la setmana
Davant l’augment de taxes en la matrícula universitària del 66% imposades des de la Generalitat i executades
en l’àmbit universitari, pels Equips de Govern de les universitats públiques catalanes, aquest Claustre insta als
òrgans de govern i/o a les comissions delegades dels mateixos que correspongui el següent:
Per tal de proporcionar i garantir una organització horitzontal dels i les estudiants, necessària per a poder fer ús
del dret que com a estudiants tenim a participar de la universitat, es sol·licita que es prenguin mesures des de
l’Equip de govern i les comissions delegades d’aquest en clau de:
-

Garantir una franja horària entre classes un dia a la setmana durant tots els cursos lectius a totes les
facultats de la universitat.

18.- Capítol VI
Per evitar la precarització constant del Capítol VI. El Claustre, com a òrgan màxim de representació de la
comunitat universitària, es posiciona i pressiona a l’Equip rectoral per l’assoliment d’aquestes reivindicacions:
1. La realització d’una RLT del Capítol VI.
2. El reconeixement de les places estructurals, que actualment estan cobertes amb contractes de Capítol
VI, i la immediata regularització de les treballadores que estan ocupant aquestes places.
3. La desaparició de la contractació en contractes de Capítol VI en tots aquells casos que no es tracti de
situacions reals d’obra i servei.
4. El reconeixement per part de la UAB dels acomiadaments que hi ha hagut en el col·lectiu del Capítol VI.
5. El reconeixement de l’experiència professional de les treballadores de Capítol VI per a poder-nos
presentar a concursos interns a partir del primer anys, en el cas de les treballadores que estan fent
carrera de PAS; i el reconeixement com a personal investigador i valoració d’aquesta via com a camí
d’accés a la carrera acadèmica, a les treballadores que estan fent carrera de PDI.
6. El respecte de l’acord d’estabilitzacions, aprovat pel Claustre, i que actualment no s’està aplicant.
7. El retorn del 5% del sou i de la paga extra a totes les treballadores. Especialment, als Capítols VI, que
s’ha retirat en els casos que els sous venen a través de convenis i projectes i que s’ha destinat a altres
partides.
8. Una explicació sobre perquè hi ha un Capítol VI que està cobrant 113.000€ (últim informe de la
Sindicatura de Comptes)
19.- Punt 5 de l’acord del Claustre de 16 de desembre de 2010
El Claustre de la UAB insta a l’Equip de Govern a respectar allò acordat en el punt 5 del Claustre del dia 16-122010 (acord 6/2010, de 16 de desembre): El Claustre insta l’Equip de Govern que respecti els processos de
negociació d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici de les competències que corresponen als òrgans de
govern de la UAB, i a retirar qualsevol mesura que afecti les condicions laborals dels treballadors sense que
prèviament hagin estat negociades amb els organismes oportuns i a proporcionar a aquests organismes la
informació econòmica rellevant per poder arribar a acords al respecte. En el cas de no arribar a acords es
mantindran els actuals convenis i acords vigents.
20.- Dret a la negociació col·lectiva
El Claustre instarà a l’Equip de Govern i a la Gerència que garanteixin el dret a la negociació col·lectiva laboral
entre els representants del treballadors i els de la UAB, així com la força vinculant dels convenis.
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I.2. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 11/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Afers Acadèmics: Creació de nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau.
Vistes les peticions de creació i modificació de títols de postgrau propis que han estat presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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.
Atès que la proposta de creació de creació i modificació de nous títols de postgrau propis va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 de febrer de 2013.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de l’especialitat del títol propi de Veterinari Resident següent:
Nutrició d’Animals Petits.
SEGON.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents:
-

Diploma de Postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia.
Diploma de Postgrau en Grafoanalista Forense.

TERCER.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:
-

Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència, que passa a denominar-se Màster en Lideratge i Gestió de la
Ciència i de la Innovació.
Màster en Grafoanàlisi Europea. Especialitat en Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense, que
passa a denominar-se Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense.
Diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental, que passa a denominar-se Diploma de
postgrau en Anàlisi i Intervenció Sòcio-ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat.

QUART.- Elevar els acords anteriors al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels acords
primer, segon i tercer.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 12/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Afers Acadèmics: Modificació de denominació de programes de doctorat.
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Vistes les diverses peticions de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial
Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a
l’Escola de Postgrau.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així
com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat.
Vist l’article 14.3.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 20129, pel que
fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de modificació de denominacions de títols de doctorat va ser informada favorablement a la
sessió de la Comissió de Doctorat de 4 de març de 2013.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels programes de doctorat següents:
-

Psicologia Social que passa a denominar-se Estudis sobre Persona i Societat al Món Contemporani.
Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental que passa a denominar-se Traducció i Estudis
Interculturals.

SEGON.- Elevar l’aprovació de la modificació de denominacions de títols de doctorat al Consell Social per tal que
exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 13/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Afers Acadèmics: Modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2012-2013.
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2012-2013 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 25 d’abril de 2012.
Atesa que, un cop revisats els períodes d’accés a la universitat per al curs acadèmic 2013-2014 previstos al
Calendari academicoadministratiu del curs acadèmic 2012-2013, es considera convenient 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 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013 va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 de febrer de 2013.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013 en els termes
següents:
 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 la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Acord 14/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Afers Acadèmics: Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2013-2014
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al
curs acadèmic 2013-2014.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents
del curs acadèmic 2013-2014.
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l'any 2013.
Vista l’Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013, modificada per l’Ordre EMO/1/2013, de 9 de gener.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2013-2014 va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió d’Afers Acadèmics de l’1 de març de 2013.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de calendari acadèmic per al curs 2013-2014.[Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
Acord 15/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Adaptació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB.
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Vista la proposta d’adaptació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB presentada per l’Equip de Govern.
Atès que la proposta conté les modificacions en la composició de les comissions delegades del Consell de
Govern en el sentit d’adaptar-la a la nova estructura de l’Equip de Govern.
Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell
de Govern.
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les
comissions del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix Consell de
Govern de 13 de juliol i 16 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, i de 19 de novembre
de 2012. [Document]
SEGON.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació a partir del dia següent de la seva aprovació per part
del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors.
QUART.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions delegades del Consell de
Govern, així com a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.
Acord 16/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
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.
Atès que es proposa modificar la normativa en relació als aspectes següents: flexibilitzar els terminis de
pagament de la matrícula d’acord amb el Decret de Preus Públics, garantir que els estudiants que facin
pràctiques externes tinguin una assegurança adient, reconèixer els crèdits superats en l’àmbit de la mobilitat i
completar els preus que en concepte de matrícula abonen a la Universitat els centres adscrits, incorporar el
reconeixement de cursos en llengua de signes i facilitar el reconeixement de crèdits per la millora del nivell de
domini d’anglès als estudiants que estiguin en disposició d’acabar els estudis, adaptar la denominació, la
preinscripció i l’admissió dels estudis de màster; equiparar l’emissió dels títols d’estudis de postgrau als de
màster universitari.
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.
Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 11 de febrer de 2013.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar 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. [Document]
SEGON.- Encarregar 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 17/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Adscripció de Vall d’Hebrón Institut de Recerca, com a institut de recerca de la UAB.
Vista la proposta d’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) com a institut de recerca adscrit a la
Universitat presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Atesa la carta del director del VHIR de data 11 de gener de 2013 on sol·licita al rector l’adscripció a la
Universitat com a Institut Universitari d’Investigació.
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que
preveu a l'article 10 que la creació i supressió dels Instituts Universitaris d'Investigació serà acordada per la
Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o bé per
iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l'informe previ
favorable del Consell Social.
Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació dels
instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent en matèria d'universitats.
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris
d'investigació.
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.
Atès que aquesta proposta es presentà a informació a la sessió ordinària de data 25 de gener de 2013 de la
Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en virtut del que disposa l’article 22.3.d) de
la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la
redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics.
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació
pública de la present proposta d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació,
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.
Atès que en data 30 de gener de 2013 el Consell de Govern va prendre l’acord núm. 5/2013 en virtut del qual
va obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació,
facultats i escoles pugessin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció del Vall d’Hebron
Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès que en el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.
Vistos els termes del conveni a signar amb VHIR.
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Atès que l’article 64.h) dels Estatuts de la Universitat estableix com a competències del Consell de Govern fer
propostes sobre la creació, supressió, modificació, adscripció i desadscripció d’instituts universitaris
d’investigació i elevar-los al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planifiació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Proposar l’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a
la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria. [Document]
SEGON.- Elevar la proposta d’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Social perquè exerceixi les seves
competències.
TERCER- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 18/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Adscripció de l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit a la UAB.
Vista la sol·licitud de la Fundació Doctor Robert, de data 13 de febrer de 2013, en què sol·licita a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’adscripció de l’Escola Doctor Robert.
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de
centres docents d’ensenyament superior.
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a
la UAB.
Vist l’article 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 en matèria d’adscripció i vinculació de centres.
Atès que la proposta d’adscripció de l’Escola Doctor Robert a la UAB va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió d’Afers Acadèmics d’1 de març de 2013.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció de
l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut
de la memoria.
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord
anterior.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Fundació Doctor Robert, a l’Escola Doctor Robert i a l’Àrea d’Afers
Acadèmics als efectes oportuns.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 19/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Adscripció de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), com a institut de recerca de la UAB.
Vista la proposta d’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) com a institut de recerca adscrit a la
Universitat presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Atesa la carta del director general de l’ICO on sol·licita al rector l’adscripció a la Universitat com a Institut
Universitari d’Investigació.
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que
preveu a l'article 10 que la creació i supressió dels Instituts Universitaris d'Investigació serà acordada per la
Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o bé per
iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l'informe previ
favorable del Consell Social.
Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació dels
instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent en matèria d'universitats.
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris
d'investigació.
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.
Atès que aquesta proposta es presentà a informació a la sessió ordinària de data 25 de gener de 2013 de la
Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en virtut del que disposa l’article 22.3.d) de
la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la
redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències de
la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics.
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació
pública de la present proposta d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació,
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planifiació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció de
l’Institut Català d’Oncologia com a Institut Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 20/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Adscripció de l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP), com a institut de recerca de la UAB.
Vista la proposta d’adscripció de l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP) com a institut de
recerca adscrit a la Universitat presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
Atesa la carta del director de l’ICP on sol·licita al rector l’adscripció a la Universitat com a Institut Universitari
d’Investigació.
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que
preveu a l'article 10 que la creació i supressió dels Instituts Universitaris d'Investigació serà acordada per la
Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o bé per
iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l'informe previ
favorable del Consell Social.
Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació dels
instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent en matèria d'universitats.
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris
d'investigació.
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.
Atès que aquesta proposta es presentà a informació a la sessió ordinària de data 25 de gener de 2013 de la
Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en virtut del que disposa l’article 22.3.d) de
la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la
redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics.
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació
pública de la present proposta d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació,
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció de
l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP) com a Institut Universitari d’Investigació a la
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 21/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Aprovació del reglament del Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO).
Atès que en data 25 d’abril de 2012 el Consell de Govern va aprovar (acord núm.70/2012) el canvi de
denominació del Centre d'Estudis i de Recerca "Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals" (IEII) per
Centre d'Estudis i de Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO), deixant per una altra sessió l’aprovació d'altres
aspectes més estratègics en relació a aquest centre, i d’una nova proposta de reglament.
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació per la qual es proposa la redefinició de l’actualment denominat
‘Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO)’.
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Vista la memòria tècnica que conté un resum de finalitats, línies d’investigació principals, proposta d’activitats,
relació de persones que formen part i un pla econòmic i la proposta de reglament.
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació núm. 11/2012, del 26 d’abril, pel qual es va informar favorablement la
redifinició de l’anterior IEII, actualment CERAO, d’acord amb la memòria presentada (document 1), facultant al
vicerector d’investigació perquè elevés l’informe favorable junt amb una proposta de reglament del CER al
Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació de data 6 de març de 2013 per la qual es va aprovar el cens del nou
CERAO, d’acord amb la nova realitat.
D’acord amb l’article 18.1.a) del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011, és competent el Consell de Govern per aprovar la
creació d’un Centre d’Estudis i Recerca junta amb el seu reglament de funcionament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la redefinició del Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO), abans l’Institut
d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII), d’acord amb el contingut de la memòria tècnica incorporada com
document 1 i la modificació del seu reglament de funcionament d’acord amb la redacció donada al document 2.
[Document]
SEGON.- Encarregar la vicerrectora d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 22/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Modificació del reglament del Centre d’Estudis d’Història de la Ciència (CEHIC).
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació per la qual es proposa la modificació del Reglament del Centre
d’Estudis i de Recerca Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) el qual va ser aprovat per Acord de la Comissió
d’Investigació de data 9 de juny de 2008.
Vist que per Acord de la Comissió d’Investigació núm. 25/2008, de 9 de juny es va aprovar l’actual text del
reglament del CEHIC.
Vista la proposta de Reglament aprovada per acord del Consell del CER de data 1 de març de 2013 i informada
favorablement per la Comissió d’Investigació en data 6 de març de 2013.
D’acord amb l’article 18.1.a) del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011, és competent el Consell de Govern per aprovar el
reglament de funcionament d’un Centre d’Estudis i Recerca i amb l’article 22 de l’actual reglament del CEHIC
aprovat per acord de la Comissió d’Investigació de 9 de juny de 2008, segons el qual la modificació del
reglament es realitzarà per acord del Consell del centre i, posteriorment, ratificat pel Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del reglament del Centre d’Estudis i de Recerca Centre d’Història de la Ciència
(CEHIC) d’acord amb la redacció donada al document annex. [Document]
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SEGON.- Encarregar la vicerrectora d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 23/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Campus Saludable i Sostenible.
Vista la proposta del vicerector de Relacions Institucions i Territori en relació amb el projecte UAB Campus
Saludable i Sostenible que s’articula a l’entorn de dos grans eixos: el campus saludable i el campus sostenible.
Vist l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, que disposa que és funció de la Universitat al servei de la societat la difusió, la
valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del
desenvolupament econòmic i l’article 91 que disposa que les universitats fomentaran la participació dels
membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat. Així
mateix propiciaran la realització d’activitats i iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de pau, el
desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, com elements essencials per al progrés solidari.
Vist l’article 3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que fa esment a la transmissió
dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica i a l’objectiu de progrés general, social i econòmic i
el seu desenvolupament sostenible.
Vist l'article 4 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que disposa que és una finalitat de la UAB,
entre d’altres, participar en el progrés i en el desenvolupament generals de la societat catalana i en la
conservació i enriquiment del seu patrimoni intel·lectual, cultural, natural i científic i en el seu desenvolupament
econòmic i benestar social.
Vist el pla director de la UAB 2010-2012, aprovat per acord del Consell de Govern de 28 de gener de 2010, que
incorpora al seu objectiu P.4.4 la promoció d’un estil saludable per a la comunitat universitària i al seu objectiu
I.4. la incorporació de criteris de sostenibilitat a totes les actuacions de la Universitat.
Vistos els acords del Consell de Govern de data 5 de novembre de 2008 i 29 de març de 2011 pel qual la UAB
s’adhereix a la Red Española de Universidades Saludables i a la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya,
adhesions que comporten la formalització d’un compromís per part de la UAB amb la promoció de la salut i en
la creació d’un entorn saludable per afavorir i potenciar el desenvolupament integral de les persones que
estudien i treballen en aquesta institució, amb l’objectiu de millorar així la seva qualitat de vida.
Vist el Pla de sostenibilitat de la UAB 2012-2017, l’elaboració del qual es deriva de l’objectiu I.4 del Pla Director
de la UAB 2010-2012, que defineix les accions que la Universitat haurà de dur a terme en l’àmbit de la
sostenibilitat ambiental, en aspectes tan importants com la gestió de la mobilitat, dels residus i dels espais
agroforestals, així com l’estalvi i l’eficiència energètica i la comunicació ambiental a la comunitat universitària.
Vist el que disposa l'article 64 dels Estatuts de la UAB pel que fa a les competències Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucions i
Territori en relació amb el projecte UAB Campus Saludable i Sostenible, el Consell de Govern ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte UAB Campus Saludable i Sostenible. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucions i Territori l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Acord 24/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Afers de tràmit: Participació en la Fundación Investigación Aplicada a la Abogacía.
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Vista la proposta de la Facultat de Dret de participació de la UAB en la Fundación Investigación Aplicada a la
Abogacía.
Vist que la proposta de participació en la Fundació esmentada compta amb el vistiplau dels corresponents
membres de l’Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l’objecte de l’entitat a la qual
es proposa participar, i que es considera que la participació en aquesta Fundació és altament convenient.
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 64 t) que el Consell de Govern serà competent per proposar
al Consell Social la constitució, modificació extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la participació de la UAB en la Fundación Investigación Aplicada a la Abogacía i sotmetre la
contribució d’aportacions econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell
Social.
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
TERCER.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al degà de la Facultat de Dret.
Acord 25/2013, de 14 de març, del Consell de Govern
Modificació de la composició del Comitè de Responsabilitat Social de la UAB.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la creació del Comitè de
Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i del seu Reglament.
Atès que el Reglament del Comitè de Responsabilitat Social de la UAB preveu a l’article 4 la seva composició i
aquesta està integrada per diversos membres uns per raó del seus càrrecs i altres en representació de diversos
col·lectius.
Atesa la necessitat d’adaptar la composició d’aquest Comitè a la nova estructura de l’Equip de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucions i
Territori en relació amb la modificació de la composició del Comitè de Responsabilitat Social de la UAB, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar l’article 4 i l’article 5.1 del Reglament del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB.
[Document]
SEGON.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació a partir del dia següent de la seva aprovació per part
del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 12/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Informació sobre la nova creació de cursos d’especialització.
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
SEGON.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 13/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Modificació de memòries de Grau.
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-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 2013, pel
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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.
-

Comptabilitat i Finances
Comunicació Audiovisual
Medicina
Publicitat i Relacions Públiques
Turisme
Traducció i Interpretació

SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 14/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Aprovació de memòries de màsters universitaris.
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després
de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de
2012, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li hi correspon aprovar
els plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de 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, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
-

Màster Universitari en Ciència Cognitiva i del Llenguatge
Màster Universitari en Joventut i Societat

SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 15/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Modificació de memòries de màsters universitaris.
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.
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, així com aprovar les modificacions derivades
de 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 la memòria del títol de màster
universitaris següent:
-

Màster
Màster
Màster
Màster
Màster
Màster

universitari
universitari
universitari
universitari
universitari
universitari

en
en
en
en
en
en

Advocacia
Farmacologia
Llengua i Civilització de l’Antic Egipte
Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la MúsicaAntiga
Procura
Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

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 16/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Adscripció de l’Escola Doctor Robert a la UAB.
Vista la sol·licitud de la Fundació Doctor Robert, de data 13 de febrer de 2013, en què sol·licita a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’adscripció de l’Escola Doctor Robert.
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de
centres docents d’ensenyament superior.
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Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a
la UAB.
Vist l’article 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 en matèria d’adscripció i vinculació de centres.
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.- Informar favorablement la proposta d’adscripció a la UAB de l’Escola Doctor Robert.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 17/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Informe sobre el calendari acadèmic per al curs 2013-2014, i elevació al Consell de Govern per a la seva
aprovació.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al
curs acadèmic 2013-2014.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents
del curs acadèmic 2013-2014.
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l'any 2013.
Vista l’Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013, modificada per l’Ordre EMO/1/2013, de 9 de gener.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 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 el calendari acadèmic per al curs 2013-2014.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 18/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Aprovació, si s'escau, d'activitats que donen dret al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs
acadèmic 2012-2013.
La Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2012/2013 aprovades pels centres de la UAB. Document
SEGON.- Encarregar el 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 19/2013, d’1 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics
Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern.
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les
seves modificacions posteriors, que regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió
dels premis extraordinaris d’estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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 per al curs
acadèmic 2011-2012. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector 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 de Doctorat
[tornar a l’índex]

Acord 5/2013, de 4 de març, de la Comissió de Doctorat
Nous programes de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011.
La Comissió de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de les denominacions dels programes de doctorat.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 25 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 105

març / 2013

Acord 6/2013, de 4 de març, de la Comissió de Doctorat
Premis extraordinaris de doctorat.
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel
que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de Doctorat, als següents:
Miguel Guerrero Hernández
Cynthia Susana Martínez Cisneros
Sandra Niembro Puiggené
Ana Peguero Gutiérrez
Francisco José Álvarez Pérez
Maria Victoria Basagaña Torrentó
Laia Chavarria Vilarasau
Esther Francia Santamaria
Arkaitz Imaz Vacas
Victoria Martín Yuste
Juan Muñoz Ortego
Albert Sánchez Font
Jesús Joaquín Gomar Soñes
Gonzalo Andrés Sánchez Benavides
Rubén Ignacio Dittus Benavente
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 7/2013, de 4 de març, de la Comissió de Doctorat
Propostes sobre la continuïtat en els estudis de doctorat del curs 2011-2012.
Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat per al curs acadèmic 2011-2012 presentades
pels centres corresponents.
Vist l'article 253 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, segons el qual, les
comissions dels estudis de doctorat poden proposar a la comissió competent en matèria de doctorat la no
continuïtat dels doctorands que no hagin superat el seguiment anual del seu progrés.
Vist l'article 14 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 de Doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Doctorat ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de no continuïtat d’estudiants de doctorat. [Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

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

Acord 3/2013, de 20 de març, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Tancament provisional del pressupost a 31/12/2012 d’acord amb el que estableix l’article 81.5 de la LOU en la
seva redacció donada pel RD-Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa
pública en l’àmbit educatiu.
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 23 de les Bases d’execució del pressupost 2012, que pel que fa al tancament de l’exercici 2012
preveu que a l’exercici econòmic del 2012 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que
corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període.
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent:
5. “les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de
comptes de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes.
El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de
desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions.
Les universitats han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici
següent.
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la
primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït.
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats
pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin.
Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o
indirectament, de les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses.
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que
constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes
aplicables de la Comunitat Autònoma.
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació
amb romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les
mesures necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.”
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentaran les dades relatives al tancament provisional de
l’exercici 2012 a 31 de desembre de 2012.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de març de 2013, que determina
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
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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.- Donar-se per assabentats de la liquidació provisional del pressupost 2012 i del romanent de
tresoreria positiu a 31 de desembre de 2012.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 4/2013, de 20 de març, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Informació sobre l’execució del Pla d’Inversions Universitàries a 31-12-2012.
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l'execució del PIU a 31 de desembre de 2012.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins
al 2012 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius.
Atès que, per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2007, es va aprovar el pla d'inversions
universitàries (PIU) de la UAB 2007-2013, i que aquest pla té una durada de 7 anys amb dos períodes del 2007
al 2010 i del 2011 al 2013, i conté diversos objectius i línies prioritàries a executar durant l'esmentat període.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya i que el
pla tindrà caràcter pluriennal.
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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon aprovar les
instruccions per al seguiment del pla pluriennal d'inversions.
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.- Donar-se per assabentats de l'execució de PIU a 31 de desembre de 2012.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 5/2013, de 20 de març, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Informació sobre el projecte UAB Campus Saludable i Sostenible.
Vista la proposta del vicerector de Relacions Institucions i Territori en relació amb el projecte UAB Campus
Saludable i Sostenible que s’articula a l’entorn de dos grans eixos: el campus saludable i el campus sostenible.
Vist l'article 1er de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, que disposa que és funció de la Universitat al servei de la societat la difusió, la
valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del
desenvolupament econòmic i l’article 91 que disposa que les universitats fomentaran la participació dels
membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat. Així
mateix propiciaran la realització d’activitats i iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de pau, el
desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, com elements essencials per al progrés solidari.
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Vist l’article 3er de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que fa esment a la transmissió
dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica i a l’objectiu de progrés general, social i econòmic i
el seu desenvolupament sostenible.
Vist l'article 4 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que disposa que és una finalitat de la UAB,
entre d’altres, participar en el progrés i en el desenvolupament generals de la societat catalana i en la
conservació i enriquiment del seu patrimoni intel·lectual, cultural, natural i científic i en el seu desenvolupament
econòmic i benestar social.
Vist el pla director de la UAB 2010-2012, aprovat per acord del Consell de Govern de 28 de gener de 2010, que
incorpora al seu objectiu P.4.4 la promoció d’un estil saludable per a la comunitat universitària i al seu objectiu
I.4. la incorporació de criteris de sostenibilitat a totes les actuacions de la Universitat.
Vistos els acords del Consell de Govern de data 5 de novembre de 2008 i 29 de març de 2011 pel qual
s’adhereix la UAB a la Red Española de Universidades Saludables i a la Xarxa d’Universitats Saludables de
Catalunya, adhesions que comporten la formalització d’un compromís per part de la UAB amb la promoció de la
salut i en la creació d’un entorn saludable per afavorir i potenciar el desenvolupament integral de les persones
que estudien i treballen en aquesta institució, amb l’objectiu de millorar així la seva qualitat de vida.
Vist el Pla de sostenibilitat de la UAB 2012-2017, l’elaboració del qual es deriva de l’objectiu I.4 del Pla Director
de la UAB 2010-2012, que defineix les accions que la Universitat haurà de dur a terme en l’àmbit de la
sostenibilitat ambiental, en aspectes tan importants com la gestió de la mobilitat, dels residus i dels espais
agroforestals, així com l’estalvi i l’eficiència energètica i la comunicació ambiental a la comunitat universitària.
Atès que en data 14 de març de 2013 el Consell de Govern ha acordat aprovar el projecte UAB Campus
Saludable i Sostenible.
Vist el que disposa l'article 64 dels Estatuts de la UAB pel que fa a les competències Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucions i
Territori en relació amb el projecte UAB Campus Saludable i Sostenible, la Comissió d’Economia i d’Organització
de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentats del projecte UAB Campus Saludable i Sostenible.
Acord 6/2013, de 20 de març, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Aprovació de les modificacions de crèdit per al període de l’1 de desembre al 31 de desembre de 2012.
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de desembre al 31 de desembre 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.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit pel període de l’1 de desembre al 31 de desembre de 2012.
[Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 7/2013, de 20 de març, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Aprovació de les modificacions de crèdit per al període de l’1 de gener al 28 de febrer de 2013.
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període de l’1 de gener al 28 de febrer de 2013.
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 gener al 28 de febrer de 2013. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 8/2013, de 20 de març, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Ratificació de les tarifes del CESCA.
Vist l'acord del Consell de Govern del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) de data 15
de juny de 2011 que va facultar a la Comissió Permanent a l’aprovació de les tarifes i vist l’acord de la Comissió
Permanent del CESCA de data 25 d’octubre de 2012 pel qual s’aproven les tarifes vigents i el seu càlcul per al
2013.
Atès que l'article 18 dels Estatuts del CESCA estableixen que aquesta entitat es proveirà de les tarifes que
abonaran els usuaris per la utilització dels equips i pels serveis que presti les quals les fixarà el seu Consell de
Govern; afegeix que l'aprovació de les tarifes pels serveis que presti el CESCA com a mitjà propi i les seves
modificacions requeriran, a més, la ratificació de les entitats consorciades.
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Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CESCA i que, per tant, les tarifes abans esmentades
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat.
Vist l'article 10.1.c i d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització,
la Comissió d’Economia i d’Organització ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar les tarifes per al 2012 dels serveis del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
(CESCA) així com el criteri per al càlcul de les tarifes de 2013, aprovats per la Comissió Permanent del CESCA
de data 25 d’octubre de 2012. [Document]
SEGON.- Elevar aquesta ratificació al Consell de Govern i al Consell Social.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la
vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.3.4. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 03/2013, de 6 de març, de la Comissió d’Investigació
Aprovació, si escau, de la priorització ajuts postdoctorals AXA Research Foundation.
Atesa la convocatòria publicada amb data 17 de gener de 2013 a la web de “AXA Research Fund”
(http://www.axa-research.org/post-doctoral-fellowships) per les subvencions a Post-Doctorals applications
Guidelines.
Vistes les bases de la convocatòria establertes.
Vistos els currículums vitae i els projectes dels candidats sol·licitants.
Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons la redacció donada per l’acord de 17 de juliol de
2012 segons el qual, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, estableix que li correspon
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de priorització de les sol·licituds d’ajuts postdoctorals AXA Research Foundation a
la doctora Esther Garcia Solsona pel projecte denominat ‘Investigating the continent-to-ocean fluxes of trace
elements in the NW Mediterranean Sea’.
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius
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Acord 04/2013, de 6 de març, de la Comissió d’Investigació
Aprovació, si escau, del cens del CERAO.
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació per la qual es proposa la modificació de grups de recerca
propis i de CERS/Instituts.
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació de data 26 d’abril de 2012 pel qual es va aprovar informar
favorablement la redefinició de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals que va passar a denominar-se
Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO) per acord del Consell de Govern de data 25 d’abril de
2012.
Atès que pel funcionament del CERAO es requereix l’adscripció de personal acadèmic.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març segons els quals, l’adscripció de personal acadèmic d’un departament de
la UAB a una estructura de recerca haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’Investigació de la
UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vist l'article 16.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar la creació, la modificació
i la supressió de grups de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions dels grups de recerca propis i de CERS/Instituts.
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
Acord 05/2013, de 6 de març, de la Comissió d’Investigació
Informar favorablement, si escau, de la ratificació de la modificació d’estatuts i actualització del cens del CEHIC.
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació a instàncies del director del Centre
d’Estudis i de Recerca d’Història de la Ciència (CEHIC).
Atès que en data 1 de març de 2013 el Consell del CEHIC es va reunir en sessió extraordinària per tractar
únicament de la modificació del Reglament del CER i es va acordar per assentiment la modificació dels articles 3
i 7 dels seus estatuts que tracten dels membres de l’esmentada estructura de recerca i de la composició del seu
òrgan de govern, així com, es va actualitzar tot el articulat del Reglament per adequar-lo al ‘Reglament Marc de
Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris d’investigació i Centres de Recerca
Propis’, segons redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012.
Vist l'article 22 del Reglament del CEHIC que estableix que les modificacions del mateix ha de ser realitzada
mitjançant acord del Consell del CEHIC, per majoria absoluta, el qual haurà de ser ratificat pel Consell de
Govern.
Atesa aquesta modificació reglamentaria el Consell del CEHIC va aprovar la reorganització del cens.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a les modificacions de centres
d’estudis i de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació dels articles 3 i 7 del Reglament del Centre
d’Estudis i de Recerca d’Història de la Ciència (CEHIC) així com, es va actualitzar tot el articulat del Reglament
per adequar-lo al ‘Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris
d’investigació i Centres de Recerca Propis’.
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Informar favorablement de l’estat del cens del CEHIC un cop operada la modificació estatutària.
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 06/2013, de 6 de març, de la Comissió d’Investigació
Aprovació, si escau, de la priorització ajuts a entitats de la Fundació Agrupació Mútua, 2013.
La Comissió d’Investigació de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
La Comissió d’Investigació de la UAB aprova, per assentiment, facultar a la seva presidenta a que, una vegada
hagi pogut fer les consultes pertinents en relació a l’objecte dels ajuts, triï una de les tres sol·licituds
presentades, aquella que consideri que pugui tenir més possibilitats per poder gaudir de l’ajut convocat.
Acord 07/2013, de 6 de març, de la Comissió d’Investigació
Afers de tràmit. La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat, per assentiment, el següents
ACORDS
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades pels responsables de les revistes Geològica Acta i Medievalia i
atorgar els següents ajuts a les mateixes:
-

Adjudicar a la Revista Geològica Acta la suma de 3.501 euros, en lloc dels 2.801 euros que se li van
reconèixer per acord núm. 2/2013, de 24 de gener.
Adjudicar a la Revista Medievalia la suma de 840 euros, en lloc d la denegació d’ajuts que es va acordar
per acord núm. 2/2013, de 24 de gener.

SEGON.- Aprovar el llistat definitiu dels ajuts econòmics en el marc de la Convocatòria d’Ajuts per a la
Publicació de Revistes Periòdiques de Recerca (REV2012), que substitueix l’aprovat per aquesta comissió en
acord núm. 2/2013, de 24 de gener. [Document]
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 3/2013, de 18 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic
Aprovació de l’onzena convocatòria de Personal Investigador en Formació.
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques
i privades a les que estiguin adscrits.
Vistes les línies generals de la carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovades per acord
del Consell de Govern de data 20 de desembre de 2006.
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
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 l’onzena convocatòria de Personal Investigador en Formació. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord.
Acord 4/2013, de 18 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic
Informació de la convocatoria d’avaluació de l’activitat docent: Comissions d’Avaluació.
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Autoritzar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica per tal que designi els membres de les
comissions d'avaluació previstes a l'article 4 de la guia d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la
UAB i aquesta designació serà presentada a ratificació posteriorment a la Comissio de Personal Acadèmic.
Acord 5/2013, de 18 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic
Afers de tràmit: Correcció d’error en la resolució de complements per mèrits de docència estatal i bàsica.
Vist l’acord adoptat per la Comissió de Personal Acadèmic de data 15 de febrer de 2013 pel qual s’aprova la
resolució de sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatal i bàsica del professorat funcionari i
contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2012.
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Atès que s’ha produït un error imputable al Registre de la UAB i no a la persona sol·licitant i per tant procedeix
esmenar l’acord de data 15 de febrer de 2013 en el sentit d’incloure el sol·licitant amb NIF 39139491 T.
Vist l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, que estableix que les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes
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.- Donar-se per assabentats de l'error advertit en l'acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data
15 de febrer de 2013 pel qual s’aprova la resolució de sol·licituds dels complements per mèrits de docència
estatal i bàsica del professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2012, i
per tant incloure el sol·licitant amb NIF 39139491 T.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest
acord, així com la notificació a la persona interessada.
Acord 6/2013, de 18 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic
Afers de tràmit: Reconeixement d’Investigador Vinculat a la UAB.
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Aprovar la proposta de reconeixement d'Investigador Vinculat a la UAB al doctor Jaume Ayats, investigador de
l'Auditori i l'Orquestra, en els termes del conveni de vinculació.

I.3.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 5/2013, de 18 de març, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
Proposta de participació en l’empresa MASS FACTORY S.L. i elevació al Consell Social.
Vista la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la participación en una empresa de base tecnològica (EBT)
amb la denominació ‘MASS FACTORY S.L.’, presentada pel doctor Jordi Roig de Zárate davant el rector.
Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors
on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT.
Analitzada la sol·licitud i la declaració d’intencions pel comitè ad hoc.
Vist l’informe preliminar sobre la proposta emès pel Parc de Recerca de la UAB en data 4 de març de 2013.
Atès que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de
Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base
tecnològica.
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li
correspon emetre informes sobre propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de
Govern en matèria de creació d’empreses de base tecnològica a la UAB i criteris sobre la participació de la UAB
en aquestes.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics, ha acordat els següents
ACORDS
PRIMER.- Emetre proposta favorable per a la participació en una empresa de base tecnològica amb la
denominació de ‘MASS FACTORY, S.L.’ promoguda pel doctor Jordi Roig de Zárate en els termes establerts a
l’informe preliminar sobre la proposta emès pel Parc de Recerca de la UAB en data 4 de març de 2013.
SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui
emetre, si escau, l’informe escaient.
TERCER.- Encarregar el vicerector de projectes estratègics i de planificació l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del rector, de 19 de març de 2013, per la qual es designa al vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, doctor Lluís Tort Bardolet, rector suplent durant el període comprès entre el 23 de març i l’1 d’abril
de 2013, ambdós inclosos.
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 27 de juny de 2011, entre la UAB i la University of Massachusetts Lowell, USA Memorandum of
understanding to establish the framework for co-operation in teaching and research in the field of education.
Conveni de 20 de juliol de 2011, entre la UAB, Alianza 4 Universidades i la Universidade do Extremo Sul
Catarinense (UNESC) of Brazil General memorandum of understanding - Provide public and/or private higher
education services.
Conveni de 26 de juliol de 2011, entre la UAB i l’Instituto Superior Politécnico de Sao Tomé y Príncipe
(ISPSTP) per establir el marc de col·laboració en aspectos acadèmics i d’investigació.
Conveni de 16 de març de 2012, entre la UAB i l’Instituto de Estudios Peruanos para establecer el marco de
col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació en materia institucional, acadèmica i d’investigació.
Conveni de 25 de juliol de 2012, entre la UAB i la Universidad del Oeste de Santa Catarina (Brasil) per
establir la cooperación i intercanvi acadèmic, científic i cultural a l’àmbit jurídic, a través de les respectives
Facultats de Dret.
Conveni de 8 d’agost de 2012, entre la UAB i la Universidad Nacional Agraria la Molina (Perú) per establir el
marc de col·laboració en els aspectos acadèmics i d’investigació.
Conveni de 15 de març de 2013, entre la UAB i Lithuanian University of Health Sciencies (LUHS) (Lituania)
memorandum of understanding to establish the framework for co-operation in teaching and reseaarch in the
field of education.
Conveni de 5 de març de 2013, entre la UAB i la University of Technology - Sydney (Australia) Memorandum
of Understanding.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 21 de juny de 2011, entre la UAB i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per tal de
sol·licitar l'adhesió a l'extranet de les Administracions Catalanes.
Conveni de 10 de gener de 2012, entre la UAB i BIT, S. A. per establir la col·laboració docent del professor
vinculat Joan Marimon.
Conveni de 10 de gener de 2012, entre la UAB i Tracis projectes econòmics i financers, S. L. per establir la
col·laboració docent del profesor vinculat Xavier Segura.
Conveni de 23 de juliol de 2012, entre la UAB i Lluís Mª Bonet pel qual el senyor Lluís Mª Bonet cedeix a la
UAB la titularitat d'una col·lecció de publicacions periòdiques de la seva propietat ("Fons Bonet").
Conveni de 20 d’agost de 2012, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per la qual la
UAB encarrega a la FUAB el suport a la implementació i millora de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Conveni de 5 de setembre de 2012, entre la UAB i la Universidad de Valladolid per desenvolupar un
programa de mobilitat en el marc dels estudis de Doctorat.
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Conveni de 19 de desembre de 2012, entre la UAB i la Fundació Universitat Aurònoma de Barcelona pel qual
la UAB encarrega a la FUAB la pròrroga del full d'encàrrec corresponent al suport a la implementació i millora de
l'EEES.
Conveni de 15 de gener de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per tal d’emmarcar
l'actuació de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament i de la UAB, a través de l'ICE i de la Facultat de Ciències
de l'Educació, en un projecte municipal d'atenció a la petita infancia.
Conveni de 18 de gener de 2013, entre la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad
de Alicante (UA), la Universitat de Barcelona (UB), la Universidad de Burgos (UBU), la Universidad de Córdoba
(UCO), la Universidad de Lleida (UdL), la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad de Sevilla (US), la
Universitat de València Estudi General (UVEG) i la Universitat Politécnica de Cartagena (UPCT) per establir la
realizació conjunta del Programa de Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia (EciT).
Conveni de 5 de febrero de 2013, entre la UAB, la Fundació Hospital Clínic Veterinari i Pfizer Salud Animal
SLU pel qual Pfizer finançarà la realització de pràctiques en règim de residència per a un/a llicenciat/da en
Veterinària en la FHCV per complementar la seva formació i poder assolir el títol de Diplomat Europeu en
l'especialitat corresponent.
Conveni de 7 de març de 2013, entre la UAB i la Diputació de Barcelona per a la realització de pràctiques
acadèmiques dels alumnes de la UAB a la Diputació de Barcelona.
Conveni de 15 de febrero de 2013, entre la UAB i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per a
la cessió gratuïta d'espai (aula al Centre CaixaForum) per a la realització d'un conferència.
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V. Nomenaments
i cessaments

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

IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 6 de març de 2013, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Tirado Serrano
vicedegà d’Economia i Serveis de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 6 de març de 2013, per la qual nomena la senyora María Álvarez Moleiro
coordinadora d’Estudis del Grau en Psicologia de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio Castiñeiras
González coordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de l’Art i coordinador d’Estudis del Grau en Història
de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres.

IV.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 6 de març de 2013, per la qual la senyora M. Victòria Nogués Bara cessa com a
coordinadora d’Estudis de Biotecnologia de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual el senyor Mariano Carbonell Buades cessa com a
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de l’Art i coordinador del Grau d’Història de l’Art de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 20 de març de 2013, per la qual el senyor Fernando Sabés Turmo cessa com a
vicedegà de Pla Estratègic, Relacions Externes i Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 21 de març de 2013, per la qual la senyora Elena Ibáñez de Sans cessa com a
coordinadora adjunta d’Estudis de Biotecnologia de la Facultat de Biociències.

IV.2. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual nomena la senyora M. Isabel Fernández Alonso
secretària i vicedirectora de Docència i Professorat del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual nomena la senyora M. Remei Perpinyà Morera
coordinadora de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual nomena el senyor Lluís Albert Chillón Asensio
director del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual nomena el senyor José Vicente Rabadán Perea
vicedirector d’Economia i Serveis del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2013, per la qual nomena el senyor José Ramón Palacio Cornide
coordinador de la Unitat d’Immunologia (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
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Resolució del rector, de 20 de març de 2013, per la qual nomena la senyora Beatriz Molinuevo Alonso
secretària del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució del rector, de 21 de març de 2013, per la qual nomena el senyor Albert Bonillo Martín
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del
Departament de Psicologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 21 de març de 2013, per la qual nomena la senyora M. Pilar Segura Torres
secretària del Departament de Psicologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.

IV.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual el senyor Albert Branchadell Gallo cessa com a
coordinador de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual el senyor Jaume Soriano Clemente cessa com a
secretari del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual el senyor Xavier Giró Martí cessa com a director del
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució del rector, de 20 de març de 2013, per la qual la senyora Berta González de Mingo cessa com a
coordinadora de la Unitat d’Histologia Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 21 de març de 2013, per la qual la senyora Eva Penelo Werner cessa com a
coordinadora de Tercer Cicle i coordinadora de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del
Departament de Psicologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 21 de març de 2013, per la qual la senyora Núria Ferré Suana cessa com a
secretària del Departament de Psicologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.

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

IV.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 21 de març de 2013, per la qual nomena la senyora Esther Udina Bonet
coordinadora de Màster de l’Institut de Neurociències.

IV.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 7 de març de 2013, per la qual el senyor Francesc Costa Roca cessa com a
secretari tècnic de l’Institut de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector, de 21 de març de 2013, per la qual el senyor Enrique Claro Izaguirre cessa com a
coordinador de Màster de l’Institut de Neurociències.

IV.4. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

IV.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 5 de març de 2013, per la qual nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Personal Acadèmic del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
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Resolució del rector, de 13 de març de 2013, per la qual delega en el senyor Manel Sabés Xamaní la
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’Associació d’Amics de la UAB.
Resolució del rector, de 18 de març de 2013, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Ciutat de Barcelona.

IV.4.2. Cessaments
Resolució del rector, de 5 de març de 2013, per la qual el senyor Jordi Barbé i Garcia cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Personal Acadèmic del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 13 de març de 2013, per la qual el senyor Bonaventura Bassegoda Hugas cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’Associació d’Amics de la UAB.
Resolució del rector, de 18 de març de 2013, per la qual el senyor Bonaventura Bassegoda Hugas cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de ciutat de Barcelona.
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V. Convocatòries
i resolucions de places

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

V.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
destina, amb caràcter definitiu,la senyora Irene Real Merino per a ocupar la plaça de secretària al Vicerectorat
d’Economia i Organització.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administarció i Serveis, de 4 de febrer de 2013, per la
qual adapta a la nova estructura del Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, a la senyora Montserrat
Morate Lafuente per a ocupar la plaça de secretària al Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de març de 2013, per la qual
encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Ramon Queralt Canora les funcions i les responsabilitats de cap
de Grup de Vigilància.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de març de 2013, per la qual
adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Esteban Arenas Maestre al Suport Logístic i Punt d’Informació de
l’Administració de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de març de 2013, per la
qual concedeix, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Paz Chivite Jiménez la modificació de la seva
jornada laboral per tal que pugui realitzar treball a distància.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de març de 2013, per la
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Angela Salas Crusat per a ocupar plaça d’administrativa al
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració Serveis, de 13 de març de 2013, per la qual
perllonga la comissió de serveis de la senyora Begoña Isla Cabello per a ocupar la plaça d’administrativa a
l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de març de 2013, per la
qual concedeix a la senyora Rosalia Castillón Motta l’excedència voluntària per interès particular amb reserva
del lloc de treball.
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