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

I.1. Consell Social
[tornar a l’índex]

Acord 23/2013, de 3 de juny, del Consell Social
Declaració del Consell Social de rebuig als actes succeïts al Campus de la UAB
S'ACORDA:
El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, reunit el dia 3 de juny de 2013, davant la situació
esdevinguda de bloqueig de l’edifici del Rectorat de la UAB i d’actes de vandalisme, intimidació i coacció al
Campus de la Universitat, declara que:
- Defensa la universitat pública com una peça essencial del sistema de garanties socials en una societat
democràtica, compromesa amb els valors, procediments i òrgans democràtics, i com a eina fonamental per a
promoure la cohesió i inclusió social i aconseguir una societat més avançada i justa.
- Advoca sempre per les vies del diàleg, consens i respecte per a l’expressió d’opinions i el dret de manifestació,
i defensa el lliure funcionament dels òrgans de govern democràtics de la Universitat.
- Denuncia qualsevol acte de coacció i intimidació contra les persones i de vandalisme contra els béns públics
en el campus universitari, així com la vulneració de la normalitat institucional i laboral derivada del bloqueig al
lliure accés a edificis públics, i dóna el seu suport a l’Equip de Govern en l’adopció de mesures per a evitar que
aquests esdeveniments es tornin a repetir i per preservar els principis democràtics i de convivència a la UAB,
inherents a la universitat pública.
Acord 24/2013, de 3 de juny, del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB: previsió de tancament
2013

del primer trimestre de l’exercici

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2013.
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 27/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de maig, el qual estableix:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost de la
UAB corresponent a la previsió de tancament del primer trimestre de 2013, d’acord amb el que consta en el
document CE 25/05-2013; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del
pressupost 2013 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
per a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 19/06-2013.
Acord 25/2013, de 3 de juny, del Consell Social
Operació d’endeutament a curt termini contractada per part de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’acord 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d’octubre, en relació a acordar, perquè sigui
autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt
termini per un import màxim de 35 milions d’euros.
Vist l’acord pres pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de novembre
de 2012, relatiu a l’autorització de que la Universitat Autònoma de Barcelona formalitzi una operació
d’endeutament a curt termini per un import màxim de 35.000.000 d’euros, de les següents característiques
principals: El cost màxim de l’operació, incloent comissions i altres despeses, s’ajustarà al que estableixi la
resolució del Ministeri d’Economia i Competitivitat, per la qual es defineixi el principi de prudència financera
aplicable a les comunitats autònomes que s’adhereixin al Fons de Liquiditat Autonòmica, inclosos els
organismes i ens públics que es classifiquin al Sector administracions públiques, segons el Sistema Europeu de
Comptes; Termini màxim, 1 any.
Vist que en l’acord plenari 78/2012, de 29 de novembre, s’acorden les condicions d’una pòlissa de crèdit amb
Caixa Bank d’import 4 milions d’euros i amb venciment 11 de juny de 2013.
Vist que en l’acord plenari 9/2013, de 28 de febrer, es ratifiquen les condicions d’una pòlissa de crèdit amb
Catalunya Banc d’import 2 milions d’euros i amb venciment 16 de gener de 2014.
Vist que en l’acord plenari 21/2013, de 5 d’abril, es ratifiquen les condicions d’una pòlissa de crèdit amb Banco
Santander d’import 11,5 milions d’euros i amb venciment 13 de març de 2014.
Vist que les tres pòlisses han estat contractades en el marc de l’acord 60/2012 del Ple del Consell Social i el del
Consell Executiu del Govern de la Generalitat pres el 13/11/2012.
Atès que la pòlissa de crèdit contractada amb Caixa Bank venç el mes de juny de 2013 i que actualment les
pòlisses contractades amb Catalunya Banc i Banco Santander tenen venciment els mesos de gener i març de
2014, respectivament; i en previsió que es puguin formalitzar operacions d’endeutament fins a un import
màxim de 35 milions d’euros.
Atès que l’acord pres pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de
novembre de 2012 té validesa per a la formalització d’operacions d’endeutament a
curt termini fins
transcorreguts tres mesos de l’any següent en el que ha estat pres l’acord de la Generalitat (és a dir, 31 de
març de 2013), i que, per tant, per als actes de formalització que es puguin derivar del paràgraf anterior cal
tornar a demanar l’autorització corresponent de la Generalitat (amb la previsió dels mateixos criteris de
validesa temporal que els aplicats per a l’acord de 13 de novembre de 2012).
Vist l’acord 28/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de maig, el qual estableix:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Acordar, perquè sigui
autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt
termini fins a un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques que acordi el
Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin
disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la Vicegerència d’Economia de la UAB (document PLE
20/06-2013).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions
d’endeutament a curt termini fins a un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les
característiques que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya.
2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini es presentaran per
a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin disponibles.
3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 26/2013, de 3 de juny, del Consell Social
Candidatura Jaume Vicens Vives de la UAB per a la convocatòria 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament
competent en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments
universitaris que sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment
per la tasca de renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials
docents al servei de les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les
universitats catalanes, tant públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen
per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament
competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi
individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de
professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada
a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una
compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a
projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa
al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat a la presidenta del Consell Social de la UAB, en el
que sol·lcita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2013.
Vist que en l’esmentat escrit del Secretari d’Universitats i Recerca es fa constar que les candidatures a la
Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2012 no guardonades es tindran en compte en la convocatòria d’enguany,
sense haver de tornar-les a presentar.
Vist que a l’any 2012 es va acordar elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca dues candidatures a la
Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària a títol col·lectiu, que són les següents:
candidatura de la Facultat de Psicologia de la UAB, pel projecte Espai de Suport i Innovació Docent (ESID) i
candidatura de l’equip de professors del subàmbit d’Organització Educativa del Departament de Pedagogia
Aplicada de la UAB, havent estat aquesta darrera guardonada amb la Distinció Jaume Vicens Vives en el 2012.
Vist que la Comissió Acadèmica del Consell Social, en l’acord 8/2013, de 2 d’abril, aprova donar-se per
informada sobre els aspectes a valorar en la selecció de les candidatures individuals i col·lectives a la Distinció
Jaume Vicens Vives de l’any 2013, que són els següents:
- La contribució a la millora de la qualitat en la docència.
- La capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
- La participació en el desplegament de l’EEES.
- La creació d’escola o de model docent.
- La visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
- L’activitat i l’experiència docent a altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals com
internacionals.
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- La durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB
- La bona coordinació i treball en equip entre el professorat
Vista la candidatura tramesa pel Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat al Consell Social de la UAB
(document PLE 21/06-2013)
Vist l’acord 13/2013, de 7 de maig, que pren la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del qual
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) No elevar a la Secretaria d’Universitats i
Recerca, per a l’any 2013, la proposta de candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent
universitària presentada a títol col·lectiu per l’equip de professors integrants del projecte de millora de qualitat
docent EFECT (Expert Field Enviroment Collaborative Training), atès que aquest en l’actualitat presenta una
estructura encara en desenvolupament, i encoratjar a l’equip de professors del projecte EFECT a implementarlo i presentar-lo amb els resultats obtinguts com a proposta de candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a
la qualitat docent universitària en una convocatòria futura; 2) Donar-se per assabentats que les candidatures a
la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2012 no guardonades es tindran en compte en la convocatòria de l’any
2013, sense haver de tornar-les a presentar; 3) Efectuar la notificació corresponent a l’òrgan competent de la
Secretaria d’Universitats i Recerca, en base al que consta en els punts primer i segon d’aquest acord; 4)
Comunicar aquest acord al vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat als efectes de la notificació
corresponent a l’equip de professors integrants del Projecte de millora de qualitat docent EFECT, en base al que
consta en el punt primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) No elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, per a l’any 2013, la proposta de candidatura a la Distinció
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària presentada a títol col·lectiu per l’equip de professors
integrants del projecte de millora de qualitat docent EFECT (Expert Field Enviroment Collaborative Training),
atès que aquest en l’actualitat presenta una estructura encara en desenvolupament, i encoratjar a l’equip de
professors del projecte EFECT a implementar-lo i presentar-lo amb els resultats obtinguts com a proposta de
candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària en una convocatòria futura.
2) Donar-se per assabentats que les candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2012 no
guardonades es tindran en compte en la convocatòria de l’any 2013, sense haver de tornar-les a presentar.
3) Efectuar la notificació corresponent a l’òrgan competent de la Secretaria d’Universitats i Recerca, en base al
que consta en els punts primer i segon d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat als efectes de la notificació
corresponent a l’equip de professors integrants del Projecte de millora de qualitat docent EFECT, en base al que
consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 27/2013, de 3 de juny, del Consell Social
Nomenament del representat del Consell Social en el patronat de la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 7.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 7/2008 pres pel Ple del Consell Social reunit el 8 de gener, pel qual s’aprova el nomenament del
senyor Ricardo Rodrigo Amar com a representant del Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB).
Atès l’escrit de data 24 de maig de 2013 tramès per la vicesecretària del patronat de la Fundació UAB, en el
qual es comunica que el període per al qual el senyor Ricardo Rodrigo va ser nomenat com a patró de la FUAB
ha caducat, i es sol·licita que el Consell Social procedeixi a la seva renovació o a la designació d’una altra
persona per a l’exercici d’aquest càrrec.
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Vist que, en el context exposat, la presidenta del Consell Social, d’acord amb el senyor Ricardo Rodrigo Amar i
el senyor Ramon Alberich Ferrer, proposa el senyor Ramon Alberich Ferrer com a representant del Consell
Social en el patronat de la Fundació UAB, en substitució del senyor Ricardo Rodrigo.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Nomenar el senyor Ramon Alberich Ferrer en representació del Consell Social de la UAB com a patró de la
Fundació UAB en substitució del senyor Ricardo Rodrigo Amar.
2) Comunicar aquest acord a la vicesecretària del patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona,
als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 28/2013, de 3 de juny, del Consell Social
Nomenament de membre vocal en la Comissió Societat-Universitat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de
funcionament i organització del Consell.
Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 24.3) del reglament d’organització i funcionament del Consell
Social, aquestes comissions són de caràcter mixt, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per
membres d’altres òrgans de govern.
Vist l’article 24.1) del reglament de funcionament i organització del Consell Social, el qual estableix, entre
d’altres, que li correspon al Ple del Consell acordar, a proposta de la presidència del Consell Social, el
nomenament dels vocals de cada comissió.
Vist que els representants de l’equip de govern en les comissions del Consell Social són acordats en base als
àmbits de responsabilitat assignats a cada vicerectorat i atenent als perfils requerits en funció de les
competències establertes per a cada comissió.
Atès els àmbits d’actuació d’interès comú de la Comissió Societat-Universitat i el vicerectorat d’Estudiants i
Cooperació.
Vist que la presidenta del Consell Social, d’acord amb el president de la Comissió Comissió Societat-Universitat i
el rector de la UAB, atenent a les competències del Vicerectorat d’Estudiants i Cooperació i les línies d’actuació
de la Comissió Societat-Universitat, proposa la vicerectora d’Estudiants i Cooperació com a membre vocal de la
Comissió Societat-Universitat del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Aprovar el nomenament de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació com a membre vocal de la Comissió
Societat-Universitat del Consell Social, en representació de l’equip de govern de la UAB.
Acord 30/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013 i previsió de tancament de l’exercici
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2013.
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 27/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de maig, el qual estableix:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost de la
UAB de l’exercici 2013, la previsió de tancament de l’exercici a data de maig de 2013 i la proposta de com dur a
terme la dotació pendent del pressupost de funcionament (capítol segon) de la UAB per a l’any 2013, d’acord
amb el que consta en el document CE 35/06-2013; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el
seguiment del pressupost 2013 de la UAB i el tancament de l’exercici, d’acord amb el que consta en el punt
primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB
per a l’any 2013, la previsió de tancament de l’exercici a data de maig de 2013, i la proposta de com dur a
terme la dotació pendent del pressupost de funcionament (capítol segon) de la UAB per a l’any 2013, d’acord
amb el que consta en el document PLE 22/06-2013.

Acord 31/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent amb Grifols
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència de Patents, formalitzat el 18 de febrer de
2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la
Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Instituto Grifols, S.A. (GRIFOLS), en virtut del qual l’IGTP i la UAB van
llicenciar a GRIFOLS les dues famílies de patents les sol·licituds prioritàries de les quals són la Núm.
EP10382042.9 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ i la Núm.
EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ a canvi d’un
cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, tot allò, d’acord amb les
especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació (document PLE 23/06-2013).
Atès l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de maig de
2013 (document PLE 24/06-2013).
Vist el caràcter confidencial dels documents PLE 23/06-2013 i PLE 24/06-2013 i l’article 7, apartat sisè, del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social
tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les
sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per
raó del seu càrrec.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 55.3.d) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la titularitat del dret correspongui a dos o
més propietaris i la transmissió s’efectuï a favor d’un o més dels copropietaris.
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Vist els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 44/2013 pres pel Consell de Govern en data 5 de juny, en virtut del qual s’ha aprovat donar-se per
assabentat i ratificar el contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència de Patents, entre
la UAB, la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol i l’Instituto Grifols, S.A.
Vist l’acord 30/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de juny, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Donar-se per assabentat
i ratificar el contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència de Patents, formalitzat el 18
de febrer de 2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Institut d’Investigació en
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Instituto Grifols, S.A. (GRIFOLS), en virtut del qual l’IGTP i
la UAB van llicenciar a GRIFOLS les dues famílies de patents les sol·licituds prioritàries de les quals són la No.
EP10382042.9 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ i la No.
EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ a canvi d’un
cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, tot allò, d’acord amb les
especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació; 2) Encarregar al vicerector de Projectes
Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 3) Comunicar el present acord al
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència
de Patents, formalitzat el 18 de febrer de 2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Instituto Grifols, S.A. (GRIFOLS),
en virtut del qual l’IGTP i la UAB van llicenciar a GRIFOLS les dues famílies de patents les sol·licituds prioritàries
de les quals són la No. EP10382042.9 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy
Bodies’ i la No. EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ a
canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, tot allò, d’acord amb
les especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 32/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Cessió d’ús de maquinària per a la Universitat Huambo (UJES)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès la proposta de ratificar un conveni per la cessió d’ús de maquinari i tecnologia pel Centro de Ensinso e
Pesquisa em Tecnologia Alimentar (CEPTA) de Huambo (ANGOLA) formalitzat el 8 de maig de 2013.
Atès que en virtut d’aquest conveni, la UAB va cedir l’ús a la Universidade Jose Eduardo Dos Santos (UJES) de
Huambo (Angola), del maquinari que es relaciona en el document PLE 25/06-2013 i en el marc de les
col·laboracions científiques desenvolupades per ambdues universitats, pel termini de cinc anys.
Vist l’article 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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Vist els articles 107 i 109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les administracions públiques.
Vist els articles 204.1, 206.2 c) i 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist

l’article

28.2.

apartat

g,

del

Reglament

d’Organització

i

funcionament

del

Consell

Social.

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 45/2013 pres pel Consell de Govern en data 5 de juny, en virtut del qual s’ha aprovat donar-se per
assabentat de l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universidade Jose Eduardo
Dos Santos (UJES) de Huambo (Angola) per a la cessió d’ús de maquinari.
Vist l’acord 31/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de juny, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Universidade Jose Eduardo Dos Santos (UJES) de Huambo (Angola), en data 8 de maig de 2013, d’acord amb el
que consta en el document CE 29/06-2013, en virtut del qual la UAB cedeix l’ús del maquinari que es passa a
relacionar en el marc de les col·laboracions científiques desenvolupades per ambdues universitats, pel termini
de cinc anys:
-

Pasteurizador, modelo 200LT, n. 7001001, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.
CIP, modelo experimental, n. 9021112, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.).
Envasadora, modelo 150TR, n. 150TR50174199, año 2/1999 (NiMCO Corporation).
Caldera, modelo RL-2000/8, n. fabricación 2662, año 2008 (ATTUS);
Mezcladora en V, año 1998.

2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentat i ratificar l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Universidade Jose Eduardo Dos Santos (UJES) de Huambo (Angola), en data 8 de maig de 2013, d’acord amb el
que consta en el document PLE 25/06-2013, en virtut del qual la UAB cedeix l’ús del maquinari que es passa a
relacionar en el marc de les col·laboracions científiques desenvolupades per ambdues universitats, pel termini
de cinc anys:
-

Pasteurizador, modelo 200LT, n. 7001001, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.
CIP, modelo experimental, n. 9021112, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.).
Envasadora, modelo 150TR, n. 150TR50174199, año 2/1999 (NiMCO Corporation).
Caldera, modelo RL-2000/8, n. fabricación 2662, año 2008 (ATTUS);
Mezcladora en V, año 1998.

2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-9-

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 108

juny / 2013

Acord 33/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Dissolució del CBUC, integració en el CESCA i canvi de denominació
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vistos els acords del Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) de data
18 de febrer de 2013, així com del Consell de Govern del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
(CESCA) de data 17 de gener de 2013, pels quals s’insta el procediment de fusió del CBUC amb el CESCA.
Atès que l’esmentat procés de dissolució del CBUC i la seva integració en el CESCA comporta la transformació
del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i que aquesta transformació comporta,
així mateix, la modificació dels actuals Estatuts del CESCA.
Atès que aquesta modificació d’Estatuts va ser aprovada pel Consell de Govern del CESCA en data 17 de gener
de 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 26/06-2013.
Vist l’article 88 apartat e, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 55/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, en virtut del qual s’acorda ratificar la
proposta de dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per a la seva integració
en el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), la proposta de transformació del CESCA
en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)i la proposta de modificació dels Estatuts del
CESCA.
Vist l’acord 36/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de juny, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar la proposta de
dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per a la seva integració en el Centre
de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA); 2) Ratificar la proposta de transformació del CESCA en
el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC); 3) Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts
del CESCA, d’acord amb el que consta en el document CE 33/06-2013; 4) Encarregar el comissionat del rector
per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment d’aquest acord; 5) Comunicar el present acord al
comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar la proposta de dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per a la
seva integració en el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).
2) Ratificar la proposta de transformació del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC).
3) Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del CESCA, d’acord amb el que consta en el document PLE
26/06-2013.
4) Encarregar el comissionat del rector per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment d’aquest
acord.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 10 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 108

juny / 2013

5) Comunicar el present acord al comissionat del rector per a la Societat de la Informació, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 34/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Autorització administrativa per a l’ús d’espais per a la instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició formulada per GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. per a la cessió d’ús de 2’5 m2 ubicats a la zona
de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B – Facultat de Dret,
identificat al document PLE 27/06-2013, per a la instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils.
Atesa la proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització en relació amb la sol·licitud del GREEN SOLUCIÓN
ESPAÑA, S.L. pel que fa a l’autorització d’ús de l’esmentat espai.
Vist els articles 92 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vist els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 46/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, en virtut del qual s’acorda l’autorització
a GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. de l’ús dels espais de titularitat de la UAB.
Vist l’acord 37/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de juny, pel qual s’acorda
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar a GREEN
SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície 2’5 m2 ubicats a la zona de pas
de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B – Facultat de Dret, d’acord
amb el que consta en el document CE 34/06-2013 i segons el que disposa la legislació vigent en matèria de
patrimoni, d’acord amb les condicions següents: a)Objecte: 2’5 m2 ubicats a la zona de pas de l’eix central
situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B – Facultat de Dret; b) Preu: L’autorització és
gratuïta; c) Termini de duració: 6 mesos; d) Destinació: Instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils;
2)Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord; 3)Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del
punt primer d’aquest acord; 4) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Autoritzar a GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície 2’5 m2
ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B –
Facultat de Dret-, d’acord amb el que consta en el document PLE 27/06-2013 i segons el que disposa la
legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
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a) Objecte: 2’5 m2 ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de
Ciències i Biociències- i B – Facultat de Dret.
b) Preu: L’autorització és gratuïta.
c) Termini de duració: 6 mesos.
d) Destinació: Instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 35/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Aval d’una operació d’endeutament de la FUAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la Vicepresidència Executiva de la Fundació UAB de contractar una pòlissa de
crèdit d’1,1 milions d’euros per a poder fer front a les puntes de tresoreria que la Fundació té al llarg de
l’exercici, d’acord amb el que consta en l’informe sobre la renovació de la pòlissa de crèdit que la FUAB té
contractada amb el Banc de Santander.
Atès que, tal com es fa constar en el document PLE 28/06-2013 (condicions econòmiques de la operació
d’endeutament presentades pel Banc de Santander), l’entitat bancària a la que es sol·licita la pòlissa de crèdit
estableix com a requisit comptar amb l’aval de la UAB per a la formalització de la operació d’endeutament.
Atès que la formalització de la operació d’endeutament a curt termini i la concessió de l’aval de la UAB a
aquesta operació d’endeutament està condicionada a la corresponent autorització del Consell Executiu del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist els articles 22.1 i 28.2.f del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 39/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de juny, pel qual s’acorda
tractar la proposta que la UAB avali una operació d’endeutament de la FUAB en la sessió plenària de 27 de juny
de 2013 per a la seva aprovació, si escau, a l’espera de disposar de les condicions financeres de l’esmentada
operació d’endeutament.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Acordar, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la Universitat Autònoma de
Barcelona avali una operació d’endeutament a curt termini de la Fundació UAB per un import d’1,1 milions
d’euros, d’acord amb les condicions econòmiques que consten en el document PLE 28/06-2013.
2) Comunicar el present acord al vicepresident executiu de la Fundació UAB, als efectes que siguin oportuns.
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Acord 36/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Aval d’una operació d’endeutament de la Fundació CReSA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és una fundació pública creada l’any 1999
per iniciativa de la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia (institut d’investigació de la Generalitat de
Catalunya), per a la recerca en sanitat animal. La Fundació té com a objectiu, amb caràcter general, la recerca i
el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de la sanitat animal, en tots els seus
aspectes, en col·laboració amb la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia (IRTA), altres institucions i el sector
privat.
Vist que en la reunió del patronat de la Fundació CReSA reunit el dia 12 de desembre de 2012 s’acorda
autoritzar el Director del CReSA per a la renovació de la pòlissa de crèdit a curt termini d’1 milió d’euros, i
estendre la certificació autoritzant la signatura.
Vist que la Fundació CReSA ha contractat l’esmentada pòlissa de crèdit amb “La Caixa”, per un import d’1 milió
d’euros i d’acord amb les condicions econòmiques corresponents.
Vist que “La Caixa” sol·licita que la UAB emeti una comfort letter sobre l’esmentada pòlissa de crèdit, i que
aquesta comfort letter seria assimilable al que la jurisprudència de la Sala Primera del Tribunal Suprem
qualificaria com a carta forta i, per tant, la UAB estaria assumint una obligació de garantia de caràcter mercantil
de deutes de tercers.
Vist que, des dels seus inicis, la Fundació CreSA suporta tensions de tresoreria degut, principalment i entre
d’altres, als factors següents: 1) avançament dels pagaments dels deutes de la inversió inicial amb un retorn,
per part de la Generalitat de Catalunya, diferit en uns 8 o 9 mesos; 2) els ingressos de la Fundació depenen, en
més del 50%, de subvencions del sector públic que es materialitzen en un considerable retràs.
Vist que el patronat de la Fundació CreSA està composat per representants de l’IRTA (institut d’investigació de
la Generalitat de Catalunya); del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat; del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat; de l’Institució Centres de Recerca de Catalunya; el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; i de la UAB.
Atesa la conveniència d’explorar opcions alternatives tant pel que fa a millorar la tresoreria de la Fundació
CreSA com pel que fa a garantir les obligacions de pagament de la Fundació CReSA derivades de la operació
d’endeutament a curt termini que pugui sol·licitar l’entitat bancària corresponent.
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 40/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de juny, pel qual s’acorda
elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Acordar que la UAB no procedeixi a l’emissió
d’una comfort letter sobre una operació d’endeutament a curt termini de la Fundació Centre de Recerca en
Sanitat Animal (CReSA) per import d’1 milió d’euros, en virtut de la qual la UAB estaria garantint les obligacions
de pagament de la Fundació CReSA derivades de la operació d’endeutament; 2) Comunicar el present acord al
rector i a la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S'ACORDA:
1) Acordar que la UAB no procedeixi a l’emissió d’una comfort letter sobre una operació d’endeutament a curt
termini de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) per import d’1 milió d’euros, en virtut de
la qual la UAB estaria garantint les obligacions de pagament de la Fundació CReSA derivades de la operació
d’endeutament.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 13 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 108

juny / 2013

2) Comunicar el present acord al rector i a la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB, als efectes de les
gestions que siguin oportunes.

Acord 37/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Proposta d’adscripció l’Institut Català d’Oncologia (ICO), com a institut de recerca de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa 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 de la directora de l’ICO de data 7 de setembre de 2012 on sol·licita al rector l’adscripció a la
Universitat com a Institut Universitari d’Investigació (document PLE 29 /06-2013).
Atès que la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció (document PLE 30/06-2013) conté els
aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els termes del conveni a signar amb l’ICO (document PLE 31/06-2013).
Vist l’article 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007.
Vist l’article 23.2 i 88 apartat b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 27 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i adscripció dels instituts universitaris
d'investigació.
Vist l’article 64, apartat h, dels Estatuts de la Universitat.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 37/2013 pres pel Consell de Govern en data 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació de la
proposta d’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia com a Institut Universitari d’Investigació a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Vist l’acord 16/2013, de 18 de juny, que pren la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del qual
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta
d’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia com a Institut Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma
de Barcelona, d’acord amb el que consta ens els documents CA 12/06-2013 i CA 13/06-2013; 2) Comunicar el
punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya,
als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el
seguiment del punt primer d’aquest acord; 4) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta d’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia com a Institut Universitari
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta ens els documents PLE
30/06-2013 i PLE 31/06-2013.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
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3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 38/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Proposta d’adscripció de l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP), com a institut de recerca de
la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa 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 del ICP de data 15 de novembre de 2012 on sol·licita al rector l’adscripció a la
Universitat com a Institut Universitari d’Investigació (document PLE 32/06-2013).
Atès que la memòria que es presenta (document PLE 33/06-2013) per a la proposta d’adscripció conté els
aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els termes del conveni a signar amb ICP (document PLE 34/06-2013).
Vist l’article 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007.
Vist l’article 23.2 i 88 apartat b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 27 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i adscripció dels instituts universitaris
d'investigació.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 38/2013 pres pel Consell de Govern en data 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació de la
proposta d’adscripció de l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP) com a Institut Universitari
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’acord 17/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juny de 2013, en virtut del
qual s’aprova elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la
proposta d’adscripció de l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (IPC) com a Institut Universitari
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en els documents CA 15/062013 i CA 16/06-2013; 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria
d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns; 3) Encarregar el vicerector de
Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord; 4) Comunicar
aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta d’adscripció de l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (IPC)
com a Institut Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en
els documents PLE 33/06-2013 i PLE 34/06-2013.
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2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 39/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Proposta d’adscripció de l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit a la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició 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.
Atesa la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció (document PLE 35/06-2013).
Atesos els termes del conveni a signar amb la Fundació Doctor Robert (document PLE 36/06-2013).
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, que regula l’adscripció de centres d’educació superior a una universitat pública.
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que l’adscripció
de centres docents a una universitat pública correspon al departament competent en matèria d’universitats, a
proposta del Consell Social i amb l’informe previ del Consell de Govern.
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 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 36/2013 pres pel Consell de Govern en data 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació de la
proposta d’adscripció de l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’acord 21/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social en data 18 de juny de 2013, en virtut
del qual s’aprova elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la
proposta d’adscripció de l’Escola Doctor Robert com centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona,
d’acord amb el que consta en els documents CA 22/06-2013 i CA 23/06-2013; 2) Comunicar el punt primer
d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes
que siguin oportuns. 3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment
del punt primer d’aquest acord; 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta d’adscripció de l’Escola Doctor Robert com centre adscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en els documents PLE 35/06-2013 i PLE 36/06-2013.
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2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 40/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Proposta de creació de títols de màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que ha estat presentades pels centres.
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la
UAB per a la creació d’aquest tipus de títols (Document PLE 37/06-2013).
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 27/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació de la creació de
títol de màster universitari en Fotònica/Photonics.
Vist l’acord 22/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juny de 2013 pel qual s’acorda
elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de creació
del títol de màster universitari en Fotònica/Photonics; 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de
verificació corresponents i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya,
als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica
l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica,
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de màster universitari en Fotònica/Photonics , d’acord
amb el que consta en el document PLE 37/06-2013.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
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4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 41/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Proposta de modificació de denominació de Màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres
corresponents.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist

l’article

29.1.b

del Reglament

de

funcionament

i

organització

del

Consell

Social de

la UAB.

Vist l’acord 28/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació de la
modificació de les denominacions de Màsters Universitaris.
Vist l’acord 23/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 18 de juny de 2013 pel qual
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació dels màsters universitaris següents:
a) Màster universitari en Estudis ambientals, que passa a denominar-se Màster universitari en Estudis
Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social.
b) Màster universitari en Direcció d’Empreses Industrials, que passa a denominar-se Màster universitari en
Direcció i Organització Industrial.
c) Màster universitari en Dret Públic i de la Integració, que passa a denominar-se Màster universitari en
Dret Públic i Processos d’Integració Multinivell.
d) Màster universitari en Gestió i Organització d’Esdeveniments. Turisme de Negocis, que passa a
denominar-se Màster universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments.
e) Màster universitari en Tractament i Patogènesi de la SIDA, que passa a denominar-se Màster
universitari en Patogènesi i Tractament de la SIDA.
f) Màster universitari en Biologia Cel·lular, que passa a denominar-se Màster universitari en Citogenètica i
Biologia de la Reproducció.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació dels màsters universitaris següents:
a) Màster universitari en Estudis ambientals, que passa a denominar-se Màster universitari en Estudis
Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social.
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b) Màster universitari en Direcció d’Empreses Industrials, que passa a denominar-se Màster universitari en
Direcció i Organització Industrial.
c) Màster universitari en Dret Públic i de la Integració, que passa a denominar-se Màster universitari en
Dret Públic i Processos d’Integració Multinivell.
d) Màster universitari en Gestió i Organització d’Esdeveniments. Turisme de Negocis, que passa a
denominar-se Màster universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments.
e) Màster universitari en Tractament i Patogènesi de la SIDA, que passa a denominar-se Màster
universitari en Patogènesi i Tractament de la SIDA.
f) Màster universitari en Biologia Cel·lular, que passa a denominar-se Màster universitari en Citogenètica i
Biologia de la Reproducció.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 42/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de postgrau propi que han estat presentades a l’Escola de
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (veure de document PLE 38/06-2013 al
document PLE 48/06-2013).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 29/2013 pres pel Consell de Govern en data 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació de nous
títols de màster i de diplomes de postgrau propis; l’aprovació de la modificació de la denominació dels màsters i
diplomes de postgrau propis; i a l’aprovació, amb efectes retroactius des del curs acadèmic 2009-2010, del
Diploma de Postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia, i el Màster en Lideratge
i Gestió de la Ciència i de la Innovació.
Vist l’acord 24/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social en data 18 de juny de 2013, en virtut
del qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a) Màster en Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual
b) Màster en Atenció del Malalt Respiratori Crònic Avançat
c) Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial.
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d) Màster en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat.
e) Màster en Intelligent Autonomous Systems
f) Màster en Atenció Pal·liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades
g) Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària (títol interuniversitari UAB-UB-UdL-URV-UdG-Uvic)

2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propi següents:
a) Diploma de Postgrau en Comunicació en el Govern Local
b) Diploma de Postgrau en Enginyeria de desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils.
c) Diploma de Postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a la Infància i a
l’Adolescència.
d) Diploma de Postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a l’adult.
e) Diploma de Postgrau en Màrqueting i Gestió Comercial.
f) Diploma de Postgrau en Asian Business Management
3) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgrau propis següents:
a) Màster en Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física, que passa a denominar-se Màster en
Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació de l’Activitat Física
b) Màster en Escriptura per a Televisió i Cinema, que passa a denominar-se Màster en Escriptura per a
Televisió, Cinema i Narratives Transmèdia.
c) Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Comunitària, que passa a denominar-se: Màster en
Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat.
d) Màster en Gestió i Direcció d’Empreses d’Assegurances, que passa a denominar-se: Màster en Gestió i
Direcció d’Empreses Mediadores d’Assegurances.
e) Màster en La Teoria i la Pràctica de la Prosocialitat i les Aplicacions de la Logoteràpia, que passa a
denominar-se Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia
f) Diploma de Postgrau en Atenció Primària de Salut, que passa a denominar-se Diploma de postgrau en
Atenció Primària i Salut Comunitària
g) Diploma de Postgrau en Egiptologia, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Iniciació a
l’Egiptologia
h) Diploma de Postgrau en Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual, que passa a
denominar-se Diploma de Postgrau en Disseny Col·laboratiu de Producte
i) Diploma de Postgrau en Gestió d’Empreses d’Assegurances, que passa a denominar-se Màster en Gestió
d’Empreses Mediadores d’Assegurances.
4) Aprovar amb efectes retroactius des del curs acadèmic 2009-2010 el Diploma de Postgrau en Gestió dels
Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia, i el Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència i de la
Innovació.
5) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer,
segon i tercer d’aquest acord.
6) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a) Màster en Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual (document PLE 38/06-2013)
b) Màster en Atenció del Malalt Respiratori Crònic Avançat (document PLE 39/06-2013)
c) Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial (document PLE 40/06-2013)
d) Màster en Intelligent Autonomous Systems (document PLE 41/06-2013)
e) Màster en Atenció Pal·liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades (document PLE 42/06-2013)
f) Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària (títol interuniversitari UAB-UB-UdL-URV-UdG-Uvic)
(document PLE 43/06-2013)
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g) Màster en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat (document PLE 44/06-2013)

2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propi següents:
a) Diploma de Postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a la Infància i a
l’Adolescència (document PLE 44/06-2013)
b) Diploma de Postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a l’adult
(document PLE 44/06-2013)
c) Diploma de Postgrau en Comunicació en el Govern Local (document PLE 45/06-2013)
d) Diploma de Postgrau en Enginyeria de desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils
(document PLE 46/06-2013)
e) Diploma de Postgrau en Màrqueting i Gestió Comercial (document PLE 47/06-2013)
f) Diploma de Postgrau en Asian Business Management (document PLE 48/06-2013)
3) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgrau propis següents:
a) Màster en Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física, que passa a denominar-se Màster en
Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació de l’Activitat Física.
b) Màster en Escriptura per a Televisió i Cinema, que passa a denominar-se Màster en Escriptura per a
Televisió, Cinema i Narratives Transmèdia.
c) Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Comunitària, que passa a denominar-se: Màster en
Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat.
d) Màster en Gestió i Direcció d’Empreses d’Assegurances, que passa a denominar-se: Màster en Gestió i
Direcció d’Empreses Mediadores d’Assegurances.
e) Màster en La Teoria i la Pràctica de la Prosocialitat i les Aplicacions de la Logoteràpia, que passa a
denominar-se Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia
f) Diploma de Postgrau en Atenció Primària de Salut, que passa a denominar-se Diploma de postgrau en
Atenció Primària i Salut Comunitària
g) Diploma de Postgrau en Egiptologia, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Iniciació a
l’Egiptologia
h) Diploma de Postgrau en Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual, que passa a
denominar-se Diploma de Postgrau en Disseny Col·laboratiu de Producte
i) Diploma de Postgrau en Gestió d’Empreses d’Assegurances, que passa a denominar-se Màster en Gestió
d’Empreses Mediadores d’Assegurances.
4) Aprovar amb efectes retroactius des del curs acadèmic 2009-2010 el Diploma de Postgrau en Gestió dels
Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia, i el Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència i de la
Innovació.
5) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer,
segon i tercer d’aquest acord.
6) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 43/2013, de 27 de juny, del Consell Social
Canvi de titularitat i de denominació de l’escola universitària d’infermeria creu roja
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la sol·licitud de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, adscrita a la UAB en
data 21 de novembre de 2011, a favor de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (document PLE 49/062013).
Atesa la sol·licitud de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, adscrita a la UAB en data
21 de novembre de 2011, pel de “Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa”, amb el
logotip “euit”(document PLE 49/06-2013).
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Vistos els articles 5.3 i 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i les seves posteriors
modificacions.
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a universitats públiques de centres
docents d’ensenyament superior.
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a
la UAB.
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 39/2013 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació
del canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja a favor de la Fundació per a la Docència
Sant Llàtzer.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 40/2013 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 5 de juny de 2013, en relació a l’aprovació
del canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, que passa a denominar-se Escola
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, amb el logotip “euit”
Vist l’acord 25/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB reunida el 18 de juny de
2013, en virtut del qual s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar
favorablement la proposta de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja a favor de la
Fundació per a la Docència Sant Llàzter”, d’acord amb el que consta en el document CA 24/06-2013; 2)
Informar favorablement la proposta de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, que passa
a denominar-se Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, amb el logotip “euit”,
d’acord amb el que consta en el document CA 24/06-2013; 3) Comunicar els punts primer i segon d’aquest
acord al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin
oportuns. 4) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment dels punts
primer i segon d’aquest acord; 5) Comunicar aquest acord a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer als
efectes oportuns; 6) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Àrea d’Afers Acadèmics,
per tal que es portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la proposta de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja a
favor de la Fundació per a la Docència Sant Llàzter”, d’acord amb el que consta en el document PLE 49/062013.
2) Informar favorablement la proposta de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, que
passa a denominar-se Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, amb el logotip “euit”,
d’acord amb el que consta en el document PLE 49/06-2013.
3) Comunicar els punts primer i segon d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
4) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment dels punts primer i
segon d’aquest acord.
5) Comunicar aquest acord a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, als efectes que siguin oportuns.
6) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es
portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 27/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe al rector sobre les sol·licituds de permanència a la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la sol·licitud de permanència presentada (document CA 25/07-2013)
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement sobre les sol·licituds de permanència a la UAB d’acord amb el que consta en el
document CA 25/07-2013 i per tant, acceptar la sol·licitud presentada en data 23 d’abril de 2013, en el sentit
de concedir una convocatòria de gràcia per l’assignatura Teoria del Jocs i les Decisions de la titulació de
Llicenciat en Economia.

Acord 28/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que ha estat presentades pels centres.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Vist

l’article

29.1.b

del Reglament

de

funcionament

i

organització

del

Consell

Social de

la UAB.

Vist l’acord 58/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la creació
de títols de màsters universitaris següents: Formació de professorat d’educació secundària, obligatòria i
batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes; Medicina transfusional i teràpies cel·ulars
avançades/Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies. 2) Elevar l'aprovació de la creació de títols de
màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar al vicerector
de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 4) Comunicar els
presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'ACORDA:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de màster universitari següents:
a) Formació de Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes.
b) Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lular Avançades/Transfusion Medicine and Advanced Cell
Tehrapies.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 29/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Modificació de denominació de Màsters universitaris
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres
corresponents.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 59/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la
modificació de la denominació del Màster universitari en Recerca en Salut Mental, que passa a denominar-se
Màster universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental. 2) Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal
que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica
l’execució i el seguiment de l’acord primer. 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del Màster universitari en Recerca en
Salut Mental, que passa a denominar-se Màster universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns.
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3) Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica el seguiment del punt primer d’aquest
acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 30/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols nous de doctorat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de Postgrau.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors 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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 60/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la creació
del títol de doctorat en Dret. 2) Elevar l’aprovació de la creació del títol de doctorat al Consell Social per tal que
exerceixi les seves competències. 3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord
primer. 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de doctorat en Dret.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 31/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Modificació de denominació de títols de doctorat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Atesa la petició 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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 61/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la
modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis sobre Persona i Societat al Món Contemporani,
que passa a denominar-se Persona i Societat al Món Contemporani. 2) Elevar l’aprovació de la modificació de la
denominació del títol de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar
la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 4) Comunicar els presents acords al
vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis
sobre Persona i Societat al Món Contemporani, que passa a denominar-se Persona i Societat al Món
Contemporani.
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns.
3) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 32/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les peticions de creació de títols de postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. (Document CA 26/07-2013, CA 27/07-2013, CA 28/072013).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l’acord 62/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la creació
del nou títol de màster propi en Humanitats Digitals. 2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de
postgrau propis següents: Diploma de Postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals; Diploma
de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals. 3) Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster
propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 4) Encarregar la vicerectora de Qualitat,
Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. 5) Comunicar els presents acords al
vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació del títol de màster propi en Humanitats Digitals, d’acord amb el que consta en el
document CA 26/07-2013.
2) Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau propis següents:
a) Diploma de Postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals, d’acord amb el que consta en
el document CA 27/07-2013.
b) Diploma de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals, d’acord amb el que consta en el
document CA 28/07-2013.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels punts primer i
segon d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 33/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Modificació de denominació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les peticions de modificació de denominació de títols de postgrau propis i de diplomes de postgrau que
han estat presentades a l’Escola de Postgrau i la documentació presentada (document CA 29/07-2013).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 63/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents: a) Màster
Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions
Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB); b)
Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions
Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració (títol interuniversitari UAB-UB).
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de postgrau propis següents: a) Diploma
de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa a denominar-se Diploma de
postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB); b) Diploma de Postgrau en
Infografia Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se Infografia Multimèdia.
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TERCER.- Elevar l'aprovació de la modificació de títols de màster propi al Consell Social per tal que
exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels
acords primer i segon.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents:
a) Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions
Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB)
b) Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions
Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració (títol interuniversitari UAB-UB)

2) Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de postgrau propis següents:
a) Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa a denominar-se
Diploma de postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB).
b) Diploma de Postgrau en Infografia Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se
Infografia Multimèdia.
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels punts primer i
segon d’aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 34/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Concert hospitalari entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut i la Universitat Pompeu Fabra
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta de conveni entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) (Document CA 30/07-2013).
Atès que l’article 16.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la Universitat, d'acord amb les facultats o escoles
implicades en l'àmbit de la salut, pot establir, en el marc de la legislació vigent relativa al règim de concerts
entre les universitats i les institucions sanitàries, convenis de col·laboració docent amb hospitals i altres centres
sanitaris assistencials.
Atès que la disposició addicional setena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats,
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOU) disposa que correspon al Govern establir les bases
generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, en les que s’hagi d’impartir
ensenyaments universitari, a efectes de garantir la docència pràctica de medicina, farmàcia i infermeria i altres
ensenyaments que així ho exigeixin i que en aquests moments segueix vigent el Reial decret 1558/1986, de 28
de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions
sanitàries, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny, i 1652/1991 d’11 d’octubre.
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Atès que en data 29 de març de 2001 la UAB i l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (actualment Consorci
Parc de Salut Mar) i l’Institut Municipal de Salut Pública (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya) a
l’empara del que disposa el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del
règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, varen formalitzar un concert hospitalari per
a la impartició dels estudis i la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut i que aquest conveni va substituir
els anteriors que s’havien materialitzat entre aquestes institucions des de l’any 1970.
Atès que des del curs acadèmic 2008-2009, la UAB i la UPF imparteixen en els centres del PSMAR la titulació de
grau en Medicina.
Atès que la UAB, la UPF i el PSMAR estan interessats a establir un únic instrument que reguli la realització
conjunta del grau en Medicina en el marc dels serveis i els centres del PSMAR i han constatat la necessitat de
formalitzar un nou concert en substitució del fins ara vigent, signat exclusivament amb la UAB.
Atès que la proposta esmentada s’ajusta al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, abans esmentat i a la resta
de normativa vigent.
Vist l’article 29 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Vist l’acord 68/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la
proposta de conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci MAR Parc de Salut de
Barcelona (PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 2) Elevar el present acord al Consell Social per a la
seva aprovació. 3) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment de
l’acord primer.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la proposta de conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci MAR Parc de
Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), d’acord amb el que consta en el document CA
30/07-2013.
2) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 35/2013, de 18 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Ratificació de la distribució de les beques de col·aboració amb departaments convocades per al curs 2013-2014
pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, dels criteris aplicats per a la distribució i els criteris d’assignació de
beques vacants
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que el 26 de juny de 2013 es rep un escrit de la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport adreçat a la presidenta del Consell Social, en el qual:
- S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la
convocatòria 2013-2014.
- S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs
2013-2014.
- Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades
beques entre els diferents departaments, pel que es sol·licita al Consell Social que abans del 15 de juliol
de 2013 trameti a la Subdirecció General de Beques i d’Atenció a l’Estudiant, Orientació i Inserció
Professional la distribució corresponent entre departaments, concretant el nombre de beques que
corresponen a cada departament.
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Vist que el 10 de juliol de 2013 l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) comunica a la
cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB que en la reunió tècnica de gestors de beques universitàries i
responsables de beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport realitzada el 9 de juliol de 2013 es va indicar
que cal trametre, abans del 15 de juliol de 2013, uns criteris de reassignació de beques en el cas de disposar
de places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides, si la Universitat té interès per a optar a
aquesta reassignació.
Atesa la data en la que es rep la sol·licitud de repartiment de beques i l’ajustat termini per al lliurament de la
informació demanada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el qual finalitza el 15 de juliol de 2013.
Atès que, amb motiu de la indicació del Ministeri que se li trameti el nombre concret de beques que s’assignen
entre els diferents departaments abans del 15 de juliol (i per tant, abans que la Universitat rebi les sol·licituds
de beques dels seus departaments), ja no són aplicables els criteris aprovats pel Ple del Consell Social reunit el
13 de novembre de 1998, en tant i en quant aquests impliquen realitzar la distribució una vegada rebudes les
sol·licituds de beques dels departaments.
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir uns nous criteris de distribució de
les beques – col·laboració entre els diferents departaments de la UAB.
Atès que en base al comunicat per l’AGAUR el 10 de juliol de 2013, es posa de manifest la conveniència
d’establir uns criteris de reassignació de beques en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades
les sol·licituds vàlides, i comunicar aquests criteris al Ministeri abans del 15 de juliol de 2013.
Atès que d’acord amb l’exposat, en base a la proposta rebuda per part de la Universitat i d'acord amb el
president de la Comissió Acadèmica, la presidenta del Consell Social tramet, el 12 de juliol de 2013, un escrit al
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el que comunica l’assignació concreta de beques – col·laboració que fa
la UAB entre els diferents departaments per a la convocatòria 2013-2014, així com els criteris de reassignació
de beques en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides, previ consens.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar, per a la convocatòria de beques – col·laboració amb departaments corresponent al curs 20132014, els criteris de distribució de la UAB de les beques-col·aboració entre els seus departaments. Aquests
criteris estableixen el següent:
a) S’atorga una beca a cada departament que com a mínim hagi tingut una sol·icitud vàlida en els tres
darrers anys, entenent per sol·icitud vàlida aquella en que es compleix amb tots els requisits generals i
acadèmics de la convocatòria.
b) Així mateix, s’atorga una beca a cada departament que no hagi tingut una sol·icitud vàlida en els
darrers tres anys sempre i quan hagi confirmat la previsió de presentar una sol·icitud per a la convocatòria
de beques de col·aboració amb departaments corresponent al curs 2013-2014.
c) Les beques que puguin quedar restants d’assignació un cop aplicats els criteris 1 i 2, es reparteixen
entre les diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·icituds vàlides rebudes
per a cadascuna d’elles en els 3 darrers anys.
d) Dins de cada Àrea de Coneixement s’assignen les beques entre els departaments de manera
proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 3 anys.
2) Ratificar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2013-2014),
d’acord amb el que consta en el document CA 31/07-2013.
3) Ratificar els criteris de reassignació de beques-col·aboració entre departaments en el cas de disposar de
places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2013-2014). Aquests criteris
estableixen el següent:
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a) En primer lloc, es distribuiran les places vacants entre els departaments de la mateixa àrea de
coneixement, de manera proporcional a les sol·licituds vàlides no assignades de cada departament.
b) En segon lloc, si queden places vacants en una àrea de coneixement i no es disposa de sol·icituds
vàlides no assignades, es distribuiran les places vacants entre els departaments d’altres àrees de
coneixement amb sol·icituds vàlides no assignades, de manera proporcional al nombre de sol·icituds
vàlides rebudes i no assignades.

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

Acord 30/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació del contracte de llicència de patent amb Grifols
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència de Patents, formalitzat el 18 de febrer de
2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la
Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Instituto Grifols, S.A. (GRIFOLS), en virtut del qual l’IGTP i la UAB van
llicenciar a GRIFOLS les dues famílies de patents les sol·licituds prioritàries de les quals són la Núm.
EP10382042.9 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ i la Núm.
EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ a canvi d’un
cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, tot allò, d’acord amb les
especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació (document CE 27/06-2013).
Atès l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de maig de
2013 (document CE 28/06-2013).
Vist el caràcter confidencial dels documents CE 27/06-2013 i CE 28/06-2013 i l’article 7, apartat sisè, del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social
tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les
sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per
raó del seu càrrec.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 55.3.d) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la titularitat del dret correspongui a dos o
més propietaris i la transmissió s’efectuï a favor d’un o més dels copropietaris.
Vist els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 44/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny pel qual s’acorda: 1)Donar-se per assabentat i
ratificar el contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència de Patents, formalitzat el 18
de febrer de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la FUNDACIÓ INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) i l’INSTITUTO GRIFOLS, S.A.
(GRIFOLS), en virtut del qual l’IGTP i la UAB van llicenciar a GRIFOLS les dues famílies de patents les
sol·licituds prioritàries de les quals són la No. EP10382042.9 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of
Dementia with Lewy Bodies’ i la No. EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia
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with Lewy Bodies’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial,
tot allò, d’acord amb les especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació; 2)Elevar aquest acord
al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3)Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4)Comunicar els presents acords al vicegerent de
recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència
de Patents, formalitzat el 18 de febrer de 2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Instituto Grifols, S.A. (GRIFOLS),
en virtut del qual l’IGTP i la UAB van llicenciar a GRIFOLS les dues famílies de patents les sol·licituds prioritàries
de les quals són la No. EP10382042.9 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy
Bodies’ i la No. EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ a
canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, tot allò, d’acord amb
les especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 31/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’ús de maquinària per a la Universitat Huambo (UJES)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès la proposta de ratificar un conveni per la cessió d’ús de maquinari i tecnologia pel Centro de Ensinso e
Pesquisa em Tecnologia Alimentar (CEPTA) de Huambo (ANGOLA) formalitzat el 8 de maig de 2013.
Atès que en virtut d’aquest conveni, la UAB va cedir l’ús a la Universidade Jose Eduardo Dos Santos (UJES) de
Huambo (Angola), del maquinari que es relaciona en el document CE 29/06-2013 i en el marc de les
col·laboracions científiques desenvolupades per ambdues universitats, pel termini de cinc anys.
Vist l’article 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist els articles 107 i 109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les administracions públiques.
Vist els articles 204.1, 206.2 c) i 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist

l’article

28.2.

apartat

g,

del

Reglament

d’Organització

i

funcionament

del

Consell

Social.

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 45/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, pel qual s’acorda: 1) Donar-se per
assabentat de l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universidade Jose Eduardo
Dos Santos (UJES) de Huambo (Angola), en data 8 de maig de 2013, en virtut del qual la UAB cedeix l’ús del
maquinari que es passa a relacionar en el marc de les col·laboracions científiques desenvolupades per ambdues
universitats, pel termini de cinc (5) anys:
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Pasteurizador, modelo 200LT, n. 7001001, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A
CIP, modelo experimental, n. 9021112, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.)
Envasadora, modelo 150TR, n. 150TR50174199, año 2/1999 (NiMCO Corporation)
Caldera, modelo RL-2000/8, n. fabricación 2662, año 2008 (ATTUS);
Mezcladora en V, año 1998

2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar el vicerector de
Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4)Comunicar els presents acords
al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Universidade Jose Eduardo Dos Santos (UJES) de Huambo (Angola), en data 8 de maig de 2013, d’acord amb el
que consta en el document CE 29/06-2013, en virtut del qual la UAB cedeix l’ús del maquinari que es passa a
relacionar en el marc de les col·laboracions científiques desenvolupades per ambdues universitats, pel termini
de cinc anys:
-

Pasteurizador, modelo 200LT, n. 7001001, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.
CIP, modelo experimental, n. 9021112, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.).
Envasadora, modelo 150TR, n. 150TR50174199, año 2/1999 (NiMCO Corporation).
Caldera, modelo RL-2000/8, n. fabricación 2662, año 2008 (ATTUS);
Mezcladora en V, año 1998.

2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 32/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en la Fundació Especial Antiga Caixa de Sabadell 1859
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta de l’Equip de Govern de participació de la UAB en la Fundació Especial Antiga Caixa de
Sabadell 1859.
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 la proposta de participació no comporta despesa econòmica per a la UAB.
Vist l’article 88 apartat e, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 56/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, pel qual s’acorda: 1)Aprovar la
participació de la UAB en la Fundació Especial Antiga Caixa de Sabadell 1859 i sotmetre la contribució
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d’aportacions econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social; 2)
Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació; 3) Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les
seves competències; 4)Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests
acords.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UAB en la Fundació Especial Antiga Caixa de Sabadell 1859, d’acord amb el que
consta en el document CE 30/06-2013, i sotmetre la contribució d’aportacions econòmiques, si és el cas, a
l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
3) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.

Acord 33/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari per
períodes fins el 31 de desembre de 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’acord 4/2013, de 8 de febrer, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en relació als
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació fins el període de 31 de
desembre de 2011 del personal docent i investigador funcionari i contractat.
Atès les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius per mèrits de recerca
del professorat de la UAB que han estat acceptades amb posterioritat a l’acord de la Comissió Econòmica abans
esmentat.
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64. m) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les
persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta
d’assignació al Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 53/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, pel qual s’acorda: 1)Donar-se per
assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
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complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la UAB que han obtingut
avaluació positiva, en els termes que s’annexen; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva
aprovació, si escau; 3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i
de Suport a la Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4)Encarregar el
vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador
funcionari fins el període de 31 de desembre de 2011, d’acord amb el que consta en el document CE 31/062013.
2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.

Acord 34/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 d’abril fins el 31
de maig de 2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 d’abril fins el 31 de maig de 2013.
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1
d’abril fins el 31 de maig de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 32/06-2013.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 35/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Ratificació de les tarifes del CESCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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 estableix 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
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Govern, i 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.
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’acord 54/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 5 de juny de 2013, pel qual s’aprova: 1) 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, en els termes que s’annexen; 2) Informar d’aquesta ratificació al Consell Social; 3)Encarregar la
vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els presents
acords al comissionat de la rectora 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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la ratificació, per part del Consell de
Govern de la UAB, de les tarifes per al 2012 dels serveis del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de
Catalunya (CESCA), així com del criteri per al càlcul de les tarifes de 2013, aprovats per la Comissió Permanent
del CESCA de data 25 d’octubre de 2012.

Acord 36/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Dissolució del CBUC, integració en el CESCA i canvi de denominació
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vistos els acords del Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) de data
18 de febrer de 2013, així com del Consell de Govern del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
(CESCA) de data 17 de gener de 2013, pels quals s’insta el procediment de fusió del CBUC amb el CESCA.
Atès que l’esmentat procés de dissolució del CBUC i la seva integració en el CESCA comporta la transformació
del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i que aquesta transformació comporta,
així mateix, la modificació dels actuals Estatuts del CESCA.
Atès que aquesta modificació d’Estatuts va ser aprovada pel Consell de Govern del CESCA en data 17 de gener
de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 33/06-2013.
Vist l’article 88 apartat e, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 55/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, pel qual s’acorda: 1) Ratificar la
proposta de dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per a la seva integració
en el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA); 2) Ratificar la proposta de transformació
del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC); 3) Ratificar la proposta de modificació
dels Estatuts del CESCA en el termes que consten en l’annex; 4)Elevar els presents acords al Consell Social, per
tal que exerceixin les seves pròpies competències; 5)Encarregar el comissionat del rector per a la Societat de la
Informació l'execució i el seguiment d’aquests acords; 6) Comunicar els presents acords al comissionat de la
rectora per a la Societat de la Informació, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Ratificar la proposta de dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per a la
seva integració en el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).
2) Ratificar la proposta de transformació del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC).
3) Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del CESCA, d’acord amb el que consta en el document CE
33/06-2013.
4) Encarregar el comissionat del rector per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment d’aquest
acord.
5) Comunicar el present acord al comissionat del rector per a la Societat de la Informació, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 37/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Autorització administrativa per a l’ús d’espais per a la instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició formulada per GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. per a la cessió d’ús de 2’5 m2 ubicats a la zona
de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B – Facultat de Dret,
identificat al document 34/06-2013, per a la instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils.
Atesa la proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització en relació amb la sol·licitud del GREEN SOLUCIÓN
ESPAÑA, S.L. pel que fa a l’autorització d’ús de l’esmentat espai.
Vist els articles 92 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vist els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 46/2013 pres pel Consell de Govern de 5 de juny de 2013, pel qual s’acorda:
1) Autoritzar al GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície 2’5 m2
ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B –
Facultat de Dret, identificats a l’Annex 1, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni,
d’acord amb les condicions següents:
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- Objecte: 2’5 m2 ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i
Biociències- i B – Facultat de Dret;
- Preu: L’autorització és gratuïta
- Termini de duració: 6 mesos
- Destinació: Instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils;
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
4) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
5) Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar a GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície 2’5 m2
ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B –
Facultat de Dret, d’acord amb el que consta en el document CE 34/06-2013 i segons el que disposa la legislació
vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
a) Objecte: 2’5 m2 ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències
i Biociències- i B – Facultat de Dret.
b) Preu: L’autorització és gratuïta.
c) Termini de duració: 6 mesos.
d) Destinació: Instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils.
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 38/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013 i previsió de tancament de l’exercici
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost
aprovat per a l’exercici 2013.
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013, la
previsió de tancament de l’exercici a data de maig de 2013, i la proposta de com dur a terme la dotació
pendent del pressupost de funcionament (capítol segon) de la UAB per a l’any 2013, d’acord amb el que consta
en el document CE 35/06-2013.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB i el
tancament de l’exercici, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.

Acord 39/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Aval de la UAB a una operació d’endeutament de la FUAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la Vicepresidència Executiva de la Fundació UAB de contractar una pòlissa de
crèdit d’1,1 milions d’euros per a poder fer front a les puntes de tresoreria que la Fundació té al llarg de
l’exercici, d’acord amb el que consta en el document CE 36/06-2013.
Atès que l’entitat bancària a la que es sol·licita la pòlissa de crèdit estableix com a requisit comptar amb l’aval
de la UAB per a la formalització de la operació d’endeutament.
Atès que a la data de realització de la reunió de la Comissió Econòmica es resta l'espera de disposar de les
condicions financeres de la operació d'endeutament per a la que es demana l'aval de la UAB i que es preveu
disposar d'aquesta informació en breu i abans de la sessió plenària de 27 de juny de 2013.
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya
Vist l'article 22.1 del Regmanet d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Tractar la proposta que la UAB avali una operació d’endeutament de la FUAB en la sessió plenària de 27 de juny
per a la seva aprovació, si escau, a l’espera de disposar de les condicions financeres de l’esmentada operació
d’endeutament.
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Acord 40/2013, de 14 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acord en relació a l’aval d’una operació d’endeutament de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és una fundació pública creada l’any 1999
per iniciativa de la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia (institut d’investigació de la Generalitat de
Catalunya), per a la recerca en sanitat animal. La Fundació té com a objectiu, amb caràcter general, la recerca
i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de la sanitat animal, en tots els seus
aspectes, en col·laboració amb la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia (IRTA), altres institucions i el sector
privat.
Vist que en la reunió del patronat de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) reunit el dia 12
de desembre de 2012 s’acorda autoritzar el Director del CReSA per a la renovació de la pòlissa de crèdit a curt
termini d’1 milió d’euros, i estendre la certificació autoritzant la signatura.
Vist que la Fundació CReSA ha contractat l’esmentada pòlissa de crèdit amb “La Caixa”, per un import d’1 milió
d’euros i d’acord amb les condicions econòmiques corresponents.
Vist que “La Caixa” sol·licita que la UAB emeti una comfort letter sobre l’esmentada pòlissa de crèdit, i que
aquesta comfort letter seria assimilable al que la jurisprudència de la Sala Primera del Tribunal Suprem
qualificaria com a carta forta i, per tant, la UAB estaria assumint una obligació de garantia de caràcter mercantil
de deutes de tercers.
Vist que, des dels seus inicis, la Fundació CreSA suporta tensions de tresoreria degut, principalment i entre
d’altres, als factors següents: 1) avançament dels pagaments dels deutes de la inversió inicial amb un retorn,
per part de la Generalitat de Catalunya, diferit en uns 8 o 9 mesos; 2) els ingressos de la Fundació depenen, en
més del 50%, de subvencions del sector públic que es materialitzen en un considerable retràs.
Vist que el patronat de la Fundació CreSA està composat per representants de l’IRTA (institut d’investigació de
la Generalitat de Catalunya); del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat; del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat; de l’Institució Centres de Recerca de Catalunya; el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; i de la UAB.
Atesa la conveniència d’explorar opcions alternatives tant pel que fa a millorar la tresoreria de la Fundació
CreSA com pel que fa a garantir les obligacions de pagament de la Fundació CReSA derivades de la operació
d’endeutament a curt termini que pugui sol·licitar l’entitat bancària corresponent.
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1) Acordar que la UAB no procedeixi a l’emissió d’una comfort letter sobre una operació d’endeutament a curt
termini de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) per import d’1 milió d’euros, en virtut de
la qual la UAB estaria garantint les obligacions de pagament de la Fundació CReSA derivades de la operació
d’endeutament.
2) Comunicar el present acord al rector i a la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB, als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
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I.2. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 26/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
El Consell de Govern ha aprovat la següent declaració:
El Consell de Govern de la UAB expressa el seu màxim rebuig a tots els actes d'intimidació, coacció i
vandalisme que s'han produït al campus i es reafirma en la defensa de la llibertat de les persones i el respecte
dels òrgans de govern i de representació de la Institució.
Acord 27/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres, i
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris va ser informada favorablement a la sessió de
la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 d’abril 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 de Programació
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de títol de màster universitari següent:
-

Fotònica/Photonics

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de
l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 28/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vistes les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres
corresponents.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris.
Atès que la proposta de modificació de denominació de màsters universitaris va ser informada favorablement a
les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 d’abril, 6 de maig i 27 de maig 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 modificació de les denominacions dels Màsters Universitaris següents:
-

Màster universitari en Estudis ambientals, que passa a denominar-se Màster universitari en Estudis
Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
Màster universitari en Direcció d’Empreses Industrials, que passa a denominar-se Màster
universitari en Direcció i Organització Industrial
Màster universitari en Dret Públic i de la Integració, que passa a denominar-se Màster universitari
en Dret Públic i Processos d’Integració Multinivell
Màster universitari en Gestió i Organització d’Esdeveniments. Turisme de Negocis, que passa a
denominar-se Màster universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments.
Màster universitari en Tractament i Patogènesi de la SIDA, que passa a denominar-se Màster
universitari en Patogènesi i Tractament de la SIDA.
Màster universitari en Biologia Cel·lular, que passa a denominar-se Màster universitari en
Citogenètica i Biologia de la Reproducció.

SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 29/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació i modificació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
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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 i modificació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser
informada favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 de febrer, 11 d’abril, 6 de maig i
27 de maig de 2013.
Vist l’acord del Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel qual s’aprova la modificació del títol del 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, i la creació del títol del Diploma de Postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la
Tecnologia, els quals per motius d’organització acadèmica s’han d’aprovar amb efectes retroactius des del curs
2009-2010, tal i com es va informar favorablement per 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
-

Màster
Màster
Màster
Màster
Màster
Màster
Màster

en
en
en
en
en
en
en

Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual
Atenció del Malalt Respiratori Crònic Avançat
Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial
Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat
Intelligent Autonomous Systems
Atenció Pal·liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades
Polítiques Socials i Mediació Comunitària (títol interuniversitari UAB-UB-UdL-URV-UdG-Uvic)

SEGON.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents:
- Diploma de Postgrau en Comunicació en el Govern Local
- Diploma de Postgrau en Enginyeria de desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils
- Diploma de Postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a la Infància i a
l’Adolescència
- Diploma de Postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a l’adult
- Diploma de Postgrau en Màrqueting i Gestió Comercial
- Diploma de Postgrau en Asian Business Management
TERCER.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:
- Màster en Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física, que passa a denominar-se Màster en
Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació de l’Activitat Física
- Màster en Escriptura per a Televisió i Cinema, que passa a denominar-se Màster en Escriptura per a
Televisió, Cinema i Narratives Transmèdia
- Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Comunitària, que passa a denominar-se Màster en
Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Medicació en els Àmbits del Dret Privat
- Màster en Gestió i Direcció d'Empreses d’Assegurances, que passa a denominar-se Màster en Gestió i
Direcció d’Empreses Mediadores d’Assegurances
- Màster en La Teoria i la Pràctica de la Prosocialitat i les Aplicacions de la Logoteràpia, que passa a
denominar-se Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia
- Diploma de Postgrau en Atenció Primària de Salut, que passa a denominar-se Diploma de postgrau en
Atenció Primària i Salut Comunitària
- Diploma de Postgrau en Egiptologia, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Iniciació a
l’Egiptologia
- Diploma de Postgrau en Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual, que passa a
denominar-se Diploma de Postgrau en Disseny Col·laboratiu de Producte
- Diploma de Postgrau en Gestió d’Empreses d’Assegurances, que passa a denominar-se Màster en Gestió
d’Empreses Mediadores d’Assegurances
QUART.-

.

Aprovar amb efectes retroactius des del curs acadèmic 2009-2010 el Diploma de Postgrau en Gestió
dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia, i el Màster en Lideratge i Gestió de la
Ciència i de la Innovació.
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CINQUÈ.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
SISÈ.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels acords
primer, segon i tercer.
SETÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 30/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014.

i

Ocupabilitat

d'aprovació

del

calendari

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 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014 va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de l’11 d’abril 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 academicoadministratiu per al curs 2013-2014 que s'annexa.
[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 31/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de Normativa d'homologació de títols i
estudis estrangers de màster de la UAB, que regula les condicions i el procediment per a l’homologació de títols
d’educació superior, obtinguts conforme a sistemes educatius estrangers, als títols de Màster Universitari de la
UAB i al nivell acadèmic corresponent als estudis de Màster Universitari.
Vist el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació
de títols i estudis estrangers d'educació superior, modificat pel Reial decret 309/2005, de 18 de març, que
disposa, en el seu article 22 ter, que las universitats seran competents per a la homologació de títols estrangers
d’educació superior a títols i graus espanyols de Màster i Doctorat.
Atesa la necessitat de donar compliment a la disposició anterior per tal d’atendre les sol·licituds d’homologació
dels titulats conforme a sistemes educatius estrangers.
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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 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer
cicle, segon cicle i formació permanent.
Atès que la proposta de Normativa d'homologació de títols i estudis estrangers de màster de la UAB va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 27 de maig 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 Normativa d'homologació de títols i estudis estrangers de màster de la UAB que s’annexa.
[Document]
SEGON.- Incorporar el text d’aquesta normativa en la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis
regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 32/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de la Normativa
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007,
aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions.
Atesa la necessitat de modificar l’article 91 de la normativa abans esmentada, per tal de possibilitar que
l’estudiantat pugui obtenir reconeixement acadèmic per activitats formatives en una tercera llengua, mitjançant
la realització de cursos de llengua de signes i del sistema de lecto-escriptura Braille.
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 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre 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 d’11 d’abril 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 modificació de l’article 91 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, que queda redactat de la manera següent:
“Article 91. Modalitats formatives objecte de reconeixement per la millora en el nivell de coneixement, de
domini i d’ús de terceres llengües
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1. L’estudiantat de la UAB pot obtenir reconeixement acadèmic addicional per la superació d’assignatures
impartides en una tercera llengua, incloses en els plans d’estudis de les titulacions de la UAB, amb excepció de
les assignatures de titulacions orientades a la formació lingüística en aquestes llengües estrangeres.
2. Així mateix, l’estudiantat pot obtenir reconeixement acadèmic per les activitats formatives en una tercera
llengua, sempre que no pertanyin a titulacions orientades a la formació en aquesta mateixa llengua. Per obtenir
el reconeixement cal acreditar la superació d’un nivell sencer en l’escala de nivells del Marc europeu comú de
referència (MERC). Les activitats formatives previstes poden ser:
a) Cursos d’idiomes superats al Servei de Llengües de la UAB.
b) Cursos d’idiomes superats a les institucions que es relacionen a l’annex X d’aquest text normatiu.
c) Cursos d’idiomes superats en altres institucions, sempre que siguin validats pel Servei de Llengües de la
UAB.
d) Superació de les proves de domini d’una tercera llengua organitzades pel Servei de Llengües de la UAB.
e) Realització d’una estada en una universitat estrangera, dins d’un programa de mobilitat, per cursar un
mínim de 30 crèdits impartits en una llengua estrangera, a raó d’1,5 crèdits per cada 6 crèdits
superats.
f) Cursos de llengua de signes i del sistema de lecto-escriptura Braille, superats a institucions
reconegudes pels departaments competents en matèria d'educació, a raó d'1,5 crèdits per cada nivell
superat.”
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 33/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació i del Consell d’Estudiants de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Afers d’Estudiants de 15 d’abril de 2013.
Atès que el Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del
Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, preveu que el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de
Barcelona haurà d’elaborar la proposta del seu reglament intern, que serà aprovat pel Consell de Govern de la
universitat amb l’informe previ de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Atès que la proposta presentada s’ha elaborat per donar compliment i de conformitat amb l’esmentat mandat
del Consell de Govern.
Vist l'article 8.3.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants, 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 disposicions normatives
en matèria d’estudiants, llevat que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d’Afers
Acadèmics i a la Comissió de Doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Reglament de Funcionament Intern del Consell d’Estudiants de la UAB,
encarregar el Gabinet Jurídic que faci una revisió del seu redactat i sotmetre el nou text a ratificació del Consell
de Govern en la seva propera sessió. [Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l'execució i el seguiment d’aquests acords.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 46 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 108

juny / 2013

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 34/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB consistent en informar
favorablement la derogació de la Normativa de Patents i Models d’Utilitat de la UAB (aprovada per acords de la
Junta de Govern de 30 de juny de 1993 i 20 de juny de 1996) i l’aprovació de la normativa sobre propietat
industrial i intel·lectual.
Vista la proposta de normativa sobre propietat industrial i intel·lectual que es proposa sotmetre a consideració
del Consell de Govern d’acord amb el text que s’annexa.
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics.
Atès que en data 18 d’abril de 2013 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics va
informar favorablement (i) la derogació de la Normativa de Patents i Models d’Utilitat de la UAB (aprovada per
acords de la Junta de Govern de 30 de juny de 1993 i 20 de juny de 1996), (ii) la normativa sobre propietat
industrial i intel·lectual, i (iii) la incorporació del text de la normativa sobre propietat industrial i intel·lectual al
text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació (aprovada per acord del Consell de Govern de 2
de març de 2011).
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.- Aprovar la normativa sobre propietat industrial i intel·lectual en els termes que s’annexen.
[Document]
SEGON.- Derogar la Normativa de Patents i Models d’Utilitat de la UAB (aprovada per acords de la Junta de
Govern de 30 de juny de 1993 i 20 de juny de 1996).
TERCER.- Incorporar el text de la normativa sobre propietat industrial i intel·lectual al text refós de la
Normativa de la UAB en matèria d’investigació (aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de març de
2011).
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 35/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, modificat en dates 26 de gener de 2011, 13 de juliol de 2011, 15
desembre de 2011 i 25 d’abril de 2012, el qual regula al títol II la provisió de places de personal acadèmic
contractat.
Atès que la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats preveu als articles 48 i següents que les
Universitats podran contractar personal docent i investigador en règim laboral, que aquesta contractació es farà
mitjançant concurs públic i que la selecció s’efectuarà amb respecte als principis constitucionals d’igualtat, mèrit
i capacitat i també es preveu que les Comunitats Autònomes establiran el règim del personal docent i
investigador contractat de les universitats.
Atès que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya preveu a la disposició addicional 2ª. que
per a promoure les noves figures contractuals permanents de professorat, la Generalitat ha d’elaborar i dotar
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pressupostàriament un pla que estableixi en dotze anys la creació de 400 contractes de catedràtic contractat i
800 de professorat agregat, a raó aproximada de 100 contractes de catedràtic o professor agregat per any,
contractes que ha de cofinançar en el 50%. Aquestes aportacions, addicionals a l’increment indicat per l’apartat
2, han d’ésser incloses cada any en els pressupostos de la Generalitat, a partir dels pressupostos del 2003.
Atès que el foment de la investigació, del desenvolupament científic i de la innovació tecnològica de la
Universitat, segons disposa l’article 41 de la Llei Orgànica d’Universitats, correspon en l’àmbit universitari a la
Administració General de l’Estat i a les Comunitats Autònomes, d’acord amb la legislació aplicable.
Atès que, en desenvolupament de les competències anteriorment esmentades de l’Administració General de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, s’han aprovat en els darrers anys programes específics d’incorporació i
intensificació de l’activitat investigadora i de foment de la contractació de personal docent i investigador
altament qualificat, finançats per diferents organismes estatals i autonòmics i adreçats a les Universitats com
són els Programes I3, Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, o Serra Hunter que regulen a les
seves bases la selecció del personal docent i investigador, sempre conforme als principis d’igualtat, mèrit i
capacitat abans esmentats.
Atès que el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB aprovat per acord del Consell de Govern en data 17 de
novembre de 2010, el qual regula al títol II la provisió de places de personal acadèmic contractat, no preveu en
cap de les seves disposicions la possibilitat que la provisió ho sigui en execució d’un programa o pla extern a la
pròpia Universitat, i que la provisió es regeixi per les seves pròpies bases.
Vist l’article 1 del Reglament del Consell de Govern, aprovat en data 26 de febrer de 2004, que disposa que és
l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat, i com a tal, estableix les seves línies estratègiques i
programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de
l’organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- S’afegeix una disposició addicional al Reglament de Personal Acadèmic de la UAB amb el text
següent:
Disposició Addicional 16a
Pel que fa a la provisió de places de personal acadèmic contractat previst al Títol II del present Reglament, en
el cas que la provisió ho sigui en execució d’un programa o pla extern a la pròpia Universitat, es regirà per les
bases de l’esmentat programa o pla, que en tot cas hauran d’ajustar-se al que estableix Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
SEGON.- Comunicar el present acord al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 36/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la petició 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, que regula l’adscripció de centres d’educació superior a una universitat pública.
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que l’adscripció
de centres docents a una universitat pública correspon al departament competent en matèria d’universitats, a
proposta del Consell Social i amb l’informe previ del Consell de Govern.
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 l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
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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.
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a
la UAB.
Atès que en data 14 de març de 2013 el Consell de Govern va acordar 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 de l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit 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 de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
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.- Proposar l’adscripció de l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de
Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que s’annexa. [Document]
SEGON.- Elevar la proposta d’adscripció de l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona al Consell Social perquè exerceixi les seves competències
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord
anterior.
QUART.- Comunicar aquests acords a la Fundació Doctor Robert, a l’Escola Doctor Robert i a l’Àrea d’Afers
Acadèmics als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 37/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
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 .
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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 14 de març de 2013, 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 14 de març de 2013 el Consell de Govern va prendre l’acord núm. 19/2013 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 de l’Institut Català
d’Oncologia 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 l’Institut Català d’Oncologia .
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, s'eleva al Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Proposar l’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia com a Institut Universitari d’Investigació a la
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que s’annexa. [Document]
SEGON.- Elevar la proposta d’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia 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 38/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
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.
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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 14 de març de 2013, 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 14 de març de 2013 el Consell de Govern va prendre l’acord núm. 20/2013 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 de l’ICP 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 l’ICP.
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 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 que
s’annexa [Document].
SEGON.- Elevar la proposta d’adscripció de l’Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP) 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 39/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la sol·licitud de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, adscrita a la UAB en
data 21 de novembre de 2011, a favor de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.
Vist els articles 5 i 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 els articles 105 i 109 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.
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern en matèria d’adscripció i vinculació de centres.
Atès que la proposta de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja a favor de la
Fundació per a la Docència Sant Llàtzer va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers
Acadèmics d’11 d’abril 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 el canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja a favor de la Fundació
per a la Docència Sant Llàtzer. [Document]
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat que faci el seguiment de l’acompliment
dels acords anteriors.
QUART.- Comunicar aquests acords a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als
efectes oportuns.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 40/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la sol·licitud de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, adscrita a la UAB en data
21 de novembre de 2011, pel de “Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa”, amb el
logotip “euit”.
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 els article 105 i 109 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 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern en matèria d’adscripció i vinculació de centres.
Atès que la proposta de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja pel de “Escola
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa”, amb el logotip “EUIT, va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 d’abril 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
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PRIMER.- Aprovar el canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, que passa a denominar-se
Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, amb el logotip “euit”. [Document]
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat que faci el seguiment de l’acompliment
dels acords anteriors.
QUART.- Comunicar aquests acords a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als
efectes oportuns.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 41/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
En data 30 de març de 2011 el Consell del Departament d’Economia de l’Empresa ha aprovat la proposta de
canvi de nom del Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament d’Empresa.
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de
nom d'un departament.
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin,
si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament
d’Economia de l’Empresa i, eventualment, que les fassin arribar a la Secretaria General.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre
la proposta de canvi de nom del Departament d’Economia de l’Empresa i, eventualment, que es facin arribar a
la Secretaria General.
SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.
Acord 42/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la participació
en una empresa de base tecnològica (EBT) amb la denominació ‘MASS Factory S.L.’ dedicada a dissenyar
productes personalitzats de molt alt valor afegit, basats en oferir serveis centrats en donar suport la mobilitat
urbana en ciutats Intel·ligents, la qual va ser 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.
Vistos els informes sobre la proposta emès pel Parc de Recerca de la UAB en data 4 de març de 2013 i el
posterior de data 13 d’abril de 2013 (documents 1 i 2 –Confidencials, a disposició dels membres del Consell de
Govern a l’Oficina de Coordinació Institucional-).
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les
Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
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Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació
d’empreses de base tecnològica (EBT).
Vist l’informe favorable de la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics, emès en data
18 de març de 2013 –Acord 5/2013-, en relació amb la participació de la UAB en l’empresa de base tecnològica
‘MASS Factory, S.L.’, d’acord amb el que estableix l’article 80.4 TRI.
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social, en data 8 de maig de 2013, ha acordat (Acord núm.
23/2013) ‘Emetre un informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la participació de la UAB, a través
de l’entitat instrumental UABFIRMS, SL, en el 10% del capital social de l’empresa de base tecnològica amb la
denominació de MASS Factory, SL (que suposa una aportació màxima de 300 euros) i d’acord amb les
condicions i contraprestacions a favor de la Universitat que consten en el punt setè de l’informe preliminar
relatiu a Mass Factory, SL emès pel Parc de Recerca de la UAB en data 13 d’abril de 2013, quedant condicionat
aquest acord al compliment de la normativa interna de la UAB que pugui pertocar aplicar per a la creació i
participació de la universitat en empreses de base tecnològica’.
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.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, el reconeixement de l’empresa ‘MASS
Factory, S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i aprovar la
participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’esmentada empresa de base
tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb les
condicions i contraprestacions a favor de la Universitat que consten en el punt setè de l’informe preliminar
relatiu a Mass Factory, SL emès pel Parc de Recerca de la UAB en data 13 d’abril de 2013.
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10% del capital social de l’empresa, que suposa una aportació
màxima de 300 euros.
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:
a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels
estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació
interna de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.
b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als
diferents òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a
les reunions dels òrgans socials.
c)

Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin
necessàries per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per
tal de fer efectiu el que disposa el present acord.

CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment dels acords
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa
MASS Factory, S.L. en el termini d’un any aproximadament.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.
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Acord 43/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la constitució
d’una empresa de base tecnològica (EBT) amb la denominació ‘HEALTH&SPORTLAB, S.L.’, que projecta
dissenyar i oferir productes i serveis personalitzats en l’àmbit de la salut, de molt alt valor afegit, basats en el
desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils (smart mobiles) amb tecnologia frontera provinent de la
UAB que permetrà un seguiment de l’estil de vida saludable de l’usuari, la qual va ser presentada pels doctors
Lluís Capdevila Ortís i Rosa Maria Escorihuela Agulló 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 13 d’abril de 2013
(document 1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a la OCI-).
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les
Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació
d’empreses de base tecnològica (EBT).
Vist l’informe favorable de la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics, emès en data
18 d’abril de 2013 –Acord 6/2013-, en relació amb la creació de ‘Health&SportLab, S.L.’ com empresa de base
tecnològica i la participació de la UAB en l’empresa esmentada, d’acord amb el que estableix l’article 80.4 TRI.
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social, en data 8 de maig de 2013, ha acordat (Acord núm.
24/2013) ‘Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre: a) La creació d’una empresa de base
tecnològica amb la denominació HEALTH&SPORTLAB, SL. b) La participació de la UAB, a través de l’entitat
instrumental UABFIRMS, SL, en el 7% del capital social de l’empresa (que suposa una aportació màxima de
1.400 euros) i d’acord amb les condicions i contraprestacions a favor de la Universitat que consten en el punt
setè de l’informe preliminar relatiu a HEALTH&SPORTLAB, SL emès per el Parc de Recerca de la UAB en data 13
d’abril de 2013’.
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.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, la creació de l’empresa
‘HEALTH&SPORTLAB, SL’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’esmentada empresa de
base tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.).
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 7% del capital social de l’empresa, que suposa una aportació
màxima de 1.400 euros.
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:
a)

.
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interna de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.
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b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als
diferents òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a
les reunions dels òrgans socials.
c)

Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin
necessàries per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per
tal de fer efectiu el que disposa el present acord.

CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment dels acords
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa
‘HEALTH&SPORTLAB, SL’ en el termini d’un any aproximadament.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.
Acord 44/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del
contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i llicència de Patents, formalitzat el 18 de febrer de
2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) i l’INSTITUTO GRIFOLS, S.A. (GRIFOLS), en virtut del
qual l’IGTP i la UAB van llicenciar a GRIFOLS les dues famílies de patents les sol·licituds prioritàries de les quals
són la Núm. EP10382042.9 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ i la
Núm. EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ a canvi d’un
cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, tot allò, d’acord amb les
especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació. (Document 1 -Confidencial a disposició dels
membres del Consell de Govern a la OCI-)
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de maig de
2013. (Document 2 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a la OCI-)
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de col·laboració per la realització d’un estudi clínic i
llicència de Patents, formalitzat el 18 de febrer de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
(UAB), la FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) i
l’INSTITUTO GRIFOLS, S.A. (GRIFOLS), en virtut del qual l’IGTP i la UAB van llicenciar a GRIFOLS les dues
famílies de patents les sol·licituds prioritàries de les quals són la No. EP10382042.9 denominada ‘Genetic
Marker for the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ i la No. EP11006277.7 denominada ‘Genetic Marker for
the Diagnosis of Dementia with Lewy Bodies’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels
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drets de propietat industrial, tot allò, d’acord amb les especificacions establertes en el contracte objecte de
ratificació.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 45/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de ratificar un conveni per la cessió d’ús de maquinari i tecnologia pel CENTRO DE ENSINSO E
PESQUISA EM TECNOLOGIA ALIMENTAR (CEPTA) DE HUAMBO (ANGOLA) formalitzat el 8 de maig de 2013.
Ates que en virtut d’aquest conveni la UAB va cedir l’ús a la Universidade Jose Eduardo Dos Santos (UJES) de
Huambo (Angola), del maquinari que es passa a relacionar en el marc de les col·laboracions científiques
desenvolupades per ambdues universitats, pel termini de cinc (5) anys.
- Pasteurizador, modelo 200LT, n. 7001001, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.).
- CIP, modelo experimental, n. 9021112, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.).
- Envasadora, modelo 150TR, n. 150TR50174199, año 2/1999 (NiMCO Corporation).
- Caldera, modelo RL-2000/8, n. fabricación 2662, año 2008 (ATTUS).
- Mezcladora en V, año 1998.
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en
relació amb els articles 89.k de la la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 107 i
109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques,
i els articles 64. q), 204.1 i 206 dels Estatuts.
Vist l’informe econòmic emès per la vicegerència d’economia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i
Planificaciói, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Universidade Jose Eduardo Dos Santos (UJES) de Huambo (Angola), en data 8 de maig de 2013, en virtut del
qual la UAB cedeix l’ús del maquinari que es passa a relacionar en el marc de les col·laboracions científiques
desenvolupades per ambdues universitats, pel termini de cinc (5) anys:
- Pasteurizador, modelo 200LT, n. 7001001, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.).
- CIP, modelo experimental, n. 9021112, año 1999 (Grupo Fibrosa, S.A.).
- Envasadora, modelo 150TR, n. 150TR50174199, año 2/1999 (NiMCO Corporation).
- Caldera, modelo RL-2000/8, n. fabricación 2662, año 2008 (ATTUS).
- Mezcladora en V, año 1998.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
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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Acord 46/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la petició formulada per GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. per a la cessió d’ús de 2’5 m2 ubicats a la zona
de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B – Facultat de Dret,
identificats a l’Annex 1, per a la instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils.
Vista la proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització en relació amb la sol·licitud del GREEN SOLUCIÓN
ESPAÑA, S.L. pel que fa a l’autorització d’ús de l’esmentat espai.
D’acord amb allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar al GREEN SOLUCIÓN ESPAÑA, S.L. l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície 2’5
m2 ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de Ciències i Biociències- i B –
Facultat de Dret, identificats a l’Annex 1, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni,
d’acord amb les condicions següents:
-

Objecte: 2’5 m2 ubicats a la zona de pas de l’eix central situada entre els Edificis C -Facultat de
Ciències i Biociències- i B – Facultat de Dret.

-

Preu: L’autorització és gratuïta.

-

Termini de duració: 6 mesos.

-

Destinació: Instal·lació d’un Ecocarregador per a telèfons mòbils.

SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
QUART.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 47/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
A la sessió del dia 22 de març de 2013, el Claustre va aprovar la moció que s’adjunta en virtut de la qual s’insta
els 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:
CONSIDERACIONS LEGALS
- La competència per modificar el Reglament electoral de la UAB correspon al Consell de Govern, d’acord amb
el disposa l’article 196 dels Estatuts de la UAB, el qual estableix que els procediments per a l’elecció dels
membres dels òrgans de govern i de representació de la Universitat es regeixen pels Estatuts, pel Reglament
electoral aprovat pel Consell de Govern i per les disposicions que en cada cas puguin dictar les juntes
electorals.
- L’article 72.2 dels Estatuts de la UAB, en relació amb el procediment d’elecció de rector, diu:
2. El vot és ponderat d’acord amb els percentatges que corresponen a cada sector en el Claustre en els
termes següents:

.
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a) Professorat doctor dels cossos docents universitaris: 51% del total de vots a candidatures vàlidament
emesos per la comunitat universitària.
b) Resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència:
9%.
c) Estudiants de grau i postgrau: 30%.
d) Personal d’administració i serveis: 10%
- El Reglament electoral de la UAB va ser aprovat per acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2003
modificat pels acords de 27 de setembre de 2006, de 2 d'octubre de 2008, de 30 de setembre de 2010 i de 17
d’octubre de 2012. Els articles 35 i 41 del Reglament diuen textualment:
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, 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.
c) Sector C. Estudiants de grau i postgrau: 30 per 100
d) Sector D. Personal d'administració i serveis: 10 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)x(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)x(vt/100)
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)x(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)x(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.
El Gabinet Jurídic informa que els termes dels articles 35 i 41 del Reglament electoral de la UAB s’ajusten a la
normativa vigent i que l’aprovació de la modificació d’aquests preceptes en els termes que proposa la moció
aprovada pel Claustre vulneraria el principi de jerarquia normativa i comportaria la seva nul·litat de ple dret,
d’acord amb el que disposa l’article 62.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
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No modificar el Reglament electoral de la UAB en els termes proposats per la moció del Claustre del dia 22 de
març de 2013.
Acord 48/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vist que l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que els membres
del Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits
pel mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys.
En data 21 de març de 2013 es va constituir el nou Claustre i es van escollir els seus representants en el
Consell de Govern. Això comporta que els membres del Consell de Govern en representació del professorat i
del personal d’administració i serveis hagin causat baixa i, per tant, que s’hagi de procedir a l’elecció dels
representants d’aquests col·lectius en el Consell Social. Així mateix, en data 24 de maig de 2013 el Consell
d’Estudiants de la UAB ha procedit a escollir el seu president nou, motiu pel qual l’actual representant dels
Estudiants en el Consell Social ha perdut la seva condició de membre del Consell de Govern i correspon ara la
seva elecció.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 3 de juny de 2013. Per tal que els
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de
consulta.
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.- Nomenar els representants del Consell de Govern al Consell Social que tot seguit s'indiquen:
1 representant del professorat
Titular:
Laura Santamaria Guinot
Suplent:
Jordina Belmonte Soler
1 estudiant
David Cordero Bouzas
1 representant del personal d’administració i serveis
Titular:
M. Antonia Doroteo Muñoz
Suplent:
Andreu Pompas Alcaraz
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides i al Consell Social.
TERCER.- Ordenar la publicació d’aquests nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Acord 49/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
En data 21 de març de 2013 es va constituir el nou Claustre i es van escollir els seus representants en el
Consell de Govern. Això comporta que alguns dels membres de les comissions delegades del Consell de Govern
hagin causat baixa i, per tant, que s’hagi de procedir a l’elecció d’aquestes vacants. D’altra banda, el Consell
d’Estudiants de la UAB ha adreçat al Consell de Govern una proposta nova de membres representants dels
estudiants de la Comissió d’Afers d’Estudiants, la qual també ha de ser aprovada pel Consell de Govern.
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Cal tenir en compte que els membres electes de les comissions delegades del Consell de Govern han de ser
renovats al setembre d’aquest any, per aquest motiu l’elecció de les vacants que es cobriran en aquesta sessió
del Consell de Govern serà només per al període de temps necessari per a aquesta renovació, sens perjudici
que els membres actuals puguin tornar a presentar la seva candidatura.
Les vacants que s’han d’escollir en aquesta sessió són les següents:
Comissió d’Economia i d’Organització:
-

Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, un del sector A i un
del sector B.

-

Un representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell de Govern

Comissió d’Afers d’Estudiants:
-

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

Comissió d’Afers Acadèmics:
-

2 representants del personal d’administració i serveis, un membre del Consell de Govern, com a
mínim

Comissió de Doctorat:
-

2 estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre

-

1 representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell de Govern.

Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics:
-

1 representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell de Govern.

Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB estableix:
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel
Consell de Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el
que estableix l'article 24 del Reglament del Consell de Govern.
2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre
els membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han
de proclamar el titular i el suplent.
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de ser
proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat
de postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF).
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern:
1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures,
que serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la
universitat.
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la
Secretaria General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la
comunitat universitària.
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i
ordenant els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que
compleixin les condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de
les eleccions deixés vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació.
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Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 3 de juny de 2013. Per tal que els
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de
consulta.
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.- Elegir els membres vacants de les comissions delegades del Consell de Govern següents:
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS
2 representants del personal d’administració i serveis, un membre del Consell de Govern, com a mínim
Imma Gamo Nieto
Andreu Pompas Alcaraz
COMISSIÓ D’AFERS D’ESTUDIANTS
6 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells el seu president
Sara Lladó Garcia
Jèssica Marquès Hurtado
Guillem Pujals Martí
Maria Riu Piñol
Jordi Rodó Morera (President Consell d’Estudiants)
Mireia Sánchez Sugrañes
1 representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell de Govern
M. Antonia Doroteo Muñoz
COMISSIÓ DE DOCTORAT
2 estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre
Laia Montoliu i Riu
1 vacant
1 representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell de Govern
Andreu Pompas Alcaraz
COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ
2 professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, un del sector A i un del sector B
Gabriel Izard Granados (sector B)
Armand Sánchez Bonastre (sector A)
1 representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell de Govern
M. Antonia Doroteo Muñoz
COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS
1 representant del personal d’administració i serveis, membre del Consell de Govern
Andreu Pompas Alcaraz

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 62 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 108

juny / 2013

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les
comissions delegades.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius.
Acord 50/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la
comunitat universitària de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que
estableixi el consell de govern o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas,
han de garantir la representació dels estudiants.
En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar
designar com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la
mateixa Junta de Govern.
Atès que l’estudiant escollit en data 17 d’octubre de 2012 ha perdut la condició de membre del Consell de
Govern, correspon ara la designació del representant dels estudiants.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 3 de juny de 2013. Per tal que els
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de
consulta.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Designar l’estudiant Jordi Rodó Morera representant del Consell de Govern en la Conferència General
del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució del que ha causat baixa.
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya.
Acord 51/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vist l'acord de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres de data 8 d’abril de 2013 pel qual es sol·licita al
Consell de Govern el nomenament de la doctora Janice Jones Monk, com a doctora honoris causa de la UAB.
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la
Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.
Atès que el Consell de Govern va atorgar un doctor honoris causa de la UAB a la Facultat de Filosofia i Lletres
en data 7 d’abril de 2010 i, per tant, compleix els requisits temporals exigits a la normativa abans esmentada.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres, el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Nomenar la doctora Janice Jones Monk, doctora honoris causa de la UAB.
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Campus l'execució i el
seguiment d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Acord 52/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
L’article 66.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril, estableix que les reclamacions presentades contra les propostes de les comissions dels
concursos d’accés seran valorades per una comissió formada per set catedràtic d’universitat pertanyents a
diversos àmbits del coneixement, designats en la manera que estableixin els estatuts, amb ampla experiència
docent i investigadora.
En aquest sentit l’article 137.2 dels Estatuts de la UAB i l’article 50 del Reglament de Personal Acadèmic,
estableix que la Comissió de Reclamacions està formada per set catedràtics d'universitat, de diverses àrees de
coneixement amb àmplia experiència docent i investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de
quatre anys entre els professors en actiu dels diversos camps científics.
Finalment, l’article 50.3 del Reglament del Personal Acadèmic també disposa que la Comissió de Reclamacions
és presidida pel catedràtic o catedràtica que tingui més antiguitat i exerceix les funcions de secretari o
secretària el catedràtic o catedràtica amb menys antiguitat.
Atès que el Consell de Govern en data 28 de maig de 2009 va procedir al nomenament dels membres de la
Comissió de Reclamacions, correspon ara procedir a la renovació de la composició d’aquesta Comissió.
La proposta de composició de la Comissió de Reclamacions que presenta l’Equip de Govern consta en el
document adjunt.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Nomenar, per un període de quatre anys, els membres de la Comissió de Reclamacions que tot seguit
s’indiquen:
Titulars:
Dolors Riba Lloret (Presidenta)
Teresa Freixes Sanjuan
Margarita Arboix Arzó
Jordi Massó Carreras
Santiago Suriñach Cornet
Joaquim Brugué Torruella
Jaume Farrés Vicen (Secretari)
Suplents:
Susana Navas Navarro
Vicent Fonollosa Pla
i ampliar el nombre de suplents amb un membre més de l’àmbit d’humanitats que serà nomenat en la propera
sessió del Consell de Govern.
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Professorat i Política Acadèmic l'execució i el
seguiment d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades.
Acord 53/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vist l’acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2013 referent als complements retributius
autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la UAB que han obtingut avaluació positiva.
Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats amb posterioritat a l’acord del Consell de
Govern abans esmentats.
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L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de
la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones
interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al
Consell Social.
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la
UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
QUART.- Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Acord 54/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
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.
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 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Atès que la proposta de ratificació de les tarifes del CESCA abans esmentades va ser informada favorablement
a la sessió de la Comissió d’Economia i d’Organització de 20 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’Economia i d’Organització,
el Consell de Govern 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, en els termes que s’annexen. [Document1] [Document2]
SEGON.- Informar d’aquesta ratificació al Consell Social.
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TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora 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.
Acord 55/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vistos els acords del Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) de data
18 de febrer de 2013, així com del Consell de Govern del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
(CESCA) de data 17 de gener de 2013, pels quals s’insta el procediment de fusió del CBUC amb el CESCA.
Atès que l’esmentat procés de dissolució del CBUC i la seva integració en el CESCA comporta la transformació
del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i que aquesta transformació comporta,
així mateix, la modificació dels actuals Estatuts del CESCA.
Atès que aquesta modificació d’Estatuts va ser aprovada pel Consell de Govern del CESCA en data 17 de gener
de 2013, en els termes que s’adjunten.
Atès que l’article 64.t dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social la constitució, modificació i extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament
dels fins de la Universitat, així com 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 del comissionat del rector per a la Societat de
la Informació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar la proposta de dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
per a la seva integració en el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).
SEGON.- Ratificar la proposta de transformació del CESCA en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC).
TERCER.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del CESCA en el termes que consten en l’annex.
[Document]
QUART.- Elevar els presents acords al Consell Social, per tal que exerceixin les seves pròpies competències.
CINQUÈ.- Encarregar el comissionat del rector per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 56/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la proposta de l’Equip de Govern de participació de la UAB en la Fundació Especial Antiga Caixa de
Sabadell 1859.
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 la proposta de participació no comporta despesa econòmica per a la UAB.
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.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la participació de la UAB en la Fundació Especial Antiga Caixa de Sabadell 1859 i sotmetre la
contribució d’aportacions econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell
Social. [Document]
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
TERCER.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords.
Acord 57/2013, de 5 de juny, del Consell de Govern
Vista la sol·licitud presentada per la Universitat de València i per l’Institut d’Estudis del Treball de la UAB per a
reconèixer el Grup d’Estudis del Treball de la Universitat de València, conformat per investigadors del
Departament de Sociologia i Antropología Social de la Universitat de València i pel Grup d’Investigació
Economia i Política Laboral del Departament d’Economia Aplicada de la mateixa Universitat com a Unitat
Associada de Recerca a la UAB, a través de l’Institut d’Estudis del Treball.
Vista la memòria que sustenta la sol·licitud relativa, entre d’altres, als objectius generals, activitats conjuntes i
els projectes previstos realitzar i la proposta de conveni a signar amb la Universitat de València.
Vistos els articles 71 a 76 (títol IV) del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació (TRI),
aprovat per acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regulen la creació d’unitats associades
de recerca.
Vistos els articles 72.4 TRI i 16.3.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de
2013, en data 16 de maig de 2013, la Comissió d’Investigació ha informat favorablement el reconeixement del
Grup d’Estudis del Treball de la Universitat de València com a unitat de recerca associada a la UAB, a través de
l’Institut d’Estudis del Treball, elevant l’acord a aquest òrgan de govern per a la seva aprovació definitiva.
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 el reconeixement del Grup d’Estudis del Treball de la Universitat de València com a unitat de
recerca associada a la UAB, a través de l’Institut d’Estudis del Treball.
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant de la Universitat de València el conveni de
reconeixement de la unitat de recerca associada a la UAB d’acord amb el model de conveni incorporat com
document 3, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords,
inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents.
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Afers d’Estudiants
[tornar a l’índex]

Acord 05/2013, de 17 de juny de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Informació dels criteris que regiran la normativa dels delegats de curs i delegats de grup.
Vista la proposta de Criteris d’Elaboració de la norma que reguli la figura del delegat/a presentada per la
vicerectora d’Estudiants i de Cooperació .
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 que la moció 6 del claustre del passar dia 21 de març per la qual es sol·licita a l’equip de govern la creació
d’un marc general que ampari la figura del delegat/a a les facultats i centres de la UAB.
Vist la necessitat de regular aquesta la figura atès que es considera una peça clau per a que la veu dels
estudiants de manera organitzada participi en els mecanismes de coordinació acadèmica i en els òrgans de
govern i de representació de la UAB.
Vist l'article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 25 d’abril, 17 de juliol i 19 de
novembre del 2012, pel que fa a les competències de la Comissió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d'Afers d’Estudiants ha adoptat els següents
ACORDS
Primer. Estar informats dels criteris que regiran l'elaboració de la norma que reguli la figura dels delegats de
curs i dels delegats de grup.
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu"
Acord 06/2013, de 17 de juny de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Programa finestreta curs 2013-2014
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Vista la situació dels estudiants amb rendes més baixes que es troben en una situació de greus dificultats
econòmiques o de desestructuració, social o familiar que afecta l’evolució acadèmica dels seus estudis.
Atesa la voluntat de la Universitat de compensar els estudiants amb situacions sobrevingudes que dificulten el
desenvolupament dels estudis universitaris per tal de que puguin iniciar o continuar els seus estudis
universitaris.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat les següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del Programa Finestreta per al curs 2013-2014 d’acord amb les bases
presentades. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 11/2013, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Aprovació de l’Informe sobre la Memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació de pressupost de la
UAB, corresponent a l’exercici anual a 31 de desembre de 2012.
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’informar sobre la memòria econòmica, el
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre
de 2012.
Vist l'article 216.2 dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist l'article 10.4 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 i de 15 d desembre de
2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març
de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li
correspon informar les propostes que correspon aprovar al Consell de Govern.
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.- Informar favorablement la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost
de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2012.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d'Organització i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 12/2013, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Aprovació de les modificacions de crèdit per al període de l’1 de maig al 31 de maig de 2013.
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de maig al 31 de maig 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.
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Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2013 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 de desembre de
2011, per acord de 25 d’abril, de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’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 maig al 31 de maig de 2013. [Document]
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 13/2013, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Informar sobre l’aplicació de la instrucció de romanents al pressupost 2013: segon tràmit d’al·legacions.
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual,
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l'exercici econòmic.
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2013, aprovat per Acord de Consell Social de 19
de desembre de 2012, que pel que fa a l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de
l'exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2012 al pressupost de la UAB de
2013, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 28 de novembre de 2012 la qual
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2013 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un
informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter
desfavorable, es garantirà un termini de deu dies per a al·legacions, a partir de les quals la vicerectora
d’Economia i Organització prendrà una resolució.
Vist el que disposa l’Aplicació de la Instrucció per a la Incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2012 al
pressupost 2013 aprovada per la Comissió d’Economia i Organització en data 13 de febrer de 2013 pel que fa al
calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions.
Vist l'article 9 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012,
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament
previstos.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per
acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013,
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.- Informar favorablement sobre l’Aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost 2013
corresponent al segon tràmit d’al·legacions
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 14/2013, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Aprovació dels preus autoritzats als bars restaurants de la UAB per al curs 2013-2014.
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’aprovació dels preus màxims autoritzats als
bars restaurants de la UAB per al curs 2013-2014.
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats.
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vistos els articles 91 a 109 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions
Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vist el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Vist l'article 10, 1 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 17 de juliol de 2012, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització que estableix que li correspon aprovar els preus
i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de preus màxims autoritzats als bars restaurants de la UAB per al curs 20132014. [Document]
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia i d’Organització, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius
Acord 15/2013, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Nomenclàtor dels carrers de la UAB.
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Institucionals i Territori relatiu al Nomenclàtor de carrers de la
UAB.
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Les cada vegada més freqüents dificultats per identificar els edificis, els espais, els entorns de la universitat i
per tant de poder localitzar-los en un entorn territorial fan augmentar la sensibilitat per afrontar la iniciativa de
disposar d'un nomenclàtor, és a dir una identificació universal dels carrers que composen l'entramat urbà del
campus de Bellaterra.
La complexitat de l'entramat de xarxa viària, i el seu constant creixement, no fa sinó complicar la capacitat de
localització i d'identificació dels elements que composen el campus.
A més, de forma espontània, s'han anat identificant alguns espais, entorns o zones de manera popular sense
que s'hagi adoptat de forma institucional i, de vegades agreujat amb que el mateix espai, edifici o entorn ha
estat nomenat de formes diferents, prestant-se a confusió.
Per aquests motius es planteja de forma decidida proposar una proposta de nomenament dels carrers del
campus amb la finalitat de que sigui la nomenclatura institucional i sigui adoptada de forma generalitzada.
El criteris que s’han seguit per elaborar el Nomenclàtor han estat els següents:



La proposta es va orientar sota els criteris d'utilitzar noms o topònims propis de la zona i del territori, ja
sigui en temps passats (previs a la implantació de la universitat) com més actuals fruit de la curta
història de la nostra universitat. En aquest sentit alguns dels noms proposats evoquen noms derivats de
la època en que els terrenys eren d'ús agrari, de camins existents a inicis del segle passat,vestigis
ancestrals, referències de localitzacions o emplaçaments de masies o construccions anteriors, ... (
carrer Ho-Chi-Minh, carrer de les sitges, avinguda de Serragalliners, etc.).



D'altres identifiquen o evoquen noms de més recents referències sobre el propi entorn o la jove història
de la UAB (carrer de les columnes, carrer de l'escoleta, plaça de les oliveres, etc.).

Els objectius que es pretenen assolir són els següents:



Clarament els objectius que es pretenen assolir són, primera i bàsicament, la identificació dels carrers
amb la finalitat de facilitar la seva localització de forma molt més àgil i precisa.



Aconseguir l'objectiu mitjançant la utilització de noms vinculats amb la pròpia universitat i el seu
passat, evitant semblances amb un entramat urbà de ciutat i marcant una clara voluntat diferenciadora
amb conceptes personalitzats i exclusius.

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 pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per acord de 25
d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, 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 del gerent, la Comissió d'Economia i
Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement de la proposta de Nomenclàtor dels carrers de la UAB.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucional i Territori
acords.

l'execució i el seguiment d'aquests

Acord 16/2013, de 26 de juny de la Comissió d’Economia i d’Organització
Mobilitat ERASMUS per al Personal d’Administració i Serveis 2013/2014.
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria de mobilitat Erasmus
per al Personal d’Administració i Serveis 2013/2014.
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Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis, durant el curs 2013-2014, a
universitats estrangeres que participen en el programa Erasmus.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per acord de 25
d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Economia i d’Organització ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus per al Personal d’Administració i Serveis
2013/2014. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

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

Acord 11/2013, de 27 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Proposta d’avaluació de les sol·lcituds dels complements autonòmics per mèrits de gestió del professorat per
períodes generats fins el 31 de desembre de 2012.
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica corresponent a la resolució de diverses
sol·lcituds en relació amb l’avaluació dels trams autonòmics de gestió del professorat per períodes generats fins
el 31 de desembre de 2012.
D’acord amb l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a
proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. Així, correspon a l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del personal
docent i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de
gestió d’acord amb el procediment que aprovi.
D’acord amb la Resolució ECO/2904/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2012, per a
l'assignació de les retribucions addicionals.
D’acord amb l’acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2007, on s’estableixen les diferents puntuacions
atorgades per a l’ocupació de càrrec acadèmic.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’avaluació de les sol·lcituds dels complements autonòmics per mèrits de gestió
del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2012. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords, així com la seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la
seva certificació.
Acord 12/2013, de 27 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Aprovació de la convocatòria de mobilitat docent Erasmus 2013/2014.
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Aprovar la convocatòria de mobilitat docent Erasmus 2013/2014.[Document]
Acord 13/2013, de 27 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Informació, propostes d’actuació i aprovació de la resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent
del professorat de la UAB de períodes meritats fins el 31/12/2012 per optar a la retribució addicional per mèrits
de docència autonòmics.
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat.
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vistes les funcions i regulació de la Comissió de Personal Acadèmic com a comissió responsable de l’avaluació
de l’activitat docent del professorat, punt 4.12, 4.13, 4.14 i 4.15 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del
professorat de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 14 de març de 2012.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a diverses
subsanacions, al·legacions, recursos i peticions en relació amb l’avaluació de l’activitat docent del professorat
per períodes generats fins el 31 de desembre de 2012 i se’n analitzaran les dades, les propostes de valoració de
les comissions de valoració, així com la resta d’informació relacionada, i es prendran els corresponents acords
d’actuació i de resolució.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS [Document]
PRIMER.- Aprovar les propostes d’actuació de subsanació d’errors, en relació amb l’activitat docent del
professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2012.
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SEGON.- Aprovar les propostes de resolució de les al·legacions en relació amb l’activitat docent del professorat
per períodes generats fins el 31 de desembre de 2012.
TERCER.- Aprovar el/s informe/s preceptius a la resolució del/s recurs/os i el posterior procediment, en el cas
de l’acceptació del/s recurs/os presentat/s en relació amb l’activitat docent del professorat per períodes
generats fins el 31 de desembre de 2012.
QUART.- Aprovar la proposta d’actuació pel que fa a al petició de no aplicar el període de cadència especificat
en la convocatòria en relació amb l’activitat docent del professorat per períodes generats fins el 31 de
desembre de 2012.
CINQUÈ:- Incorporar les esmenes aprovades per la comissió en la relació provisional i confeccionar, així, la
proposta de resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB de períodes
meritats fins el 31/12/2012 per optar a la retribució addicional per mèrits de docència. Autonòmic
SISÈ.- Aprovar la proposta de translació de valoracions dels criteris proposats per AQU Catalunya ver les
valoracions dels indicadors de la Guia de la UAB en relació amb l’activitat docent del professorat per períodes
generats fins el 31 de desembre de 2011.
SETÈ.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica, com a president de la CPA, l'execució
i el seguiment d’aquests acords.
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 14/2013, de 27 de juny de la Comissió de Personal Acadèmic
Reconeixement de la condició d’Investigador Vinculat
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un
Departament o Institut propi o participat de la UAB.
Atès que la Universitat Politècnica de Catalunya ha sol·licitat a la UAB que un investigador de la seva entitat
exerceixi tasques de recerca a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al doctor Albert Folch Sancho de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 2/2013, de 12 de juny de 2013, del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica en
relació amb la docència impartida en anglès en titulacions de grau. [Document]

II.2. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució del rector, de 12 de juny de 2013, per la qual es designa el vicerector de Projectes Estratègics i
Planificació, doctor Lluís Tort Bardolet, rector suplent el dia 14 de juny de 2013.
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III. Convenis
institucionals

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

Conveni de 27 de febrer de 2013, entre la UAB i la Brooklyn College, The City University of New York as
letter of intent to collaborate (LOI).
Conveni de 20 març de 2013, entre la UAB, l’Institut d’Estudis Catalans (Societat Catalana de Comunicació –
SCC) i l’Institut de la Comunicació de la UAB pel qual s’estableix la col·laboració en difusió, documentació i
investigació en el camp de la comunicació.
Conveni de 19 d’abril de 2013, entre la UAB, la Beijing Foreign Studies University (BFSU) i l’Institut Ramon
Llull per tal de formalitzar la col·laboració entre les tres institucions per impulsar i introduir els estudis catalans
a la BFSU a partir del curs acadèmic 2013-2014.
Conveni de 29 d’abril de 2013, entre la UAB, i la Barcelona Graduate School of Economics per a la
organització del màster universitari d’anàlisi econòmica.
Conveni de 3 de maig de 2013, entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) pel qual s’estableix un
marc de col·laboració en aspectes de col·laboració docent.
Conveni de 21 de maig de 2013, entre la UAB i la Hunan Normal University (HNU) pel qual s’estableix un
marc de col·laboració.
Conveni de 12 de juny de 2013, entre la UAB i la Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) pel qual
s’estableix un marc de col·laboració.

III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Pròrroga de 6 de març de 2013, entre la UAB i Catalunya Banc (Catalunya Caixa) de renovació d’aportacions
de 2013-2014.
Conveni de 8 de març de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Terrassa pel qual s’emmarca l’actuació en la
participació en el projecte “Campus Itaca” de la UAB per a l’any 2013.
Addenda de 20 de març de 2013, entre la UAB i la Universitat de Girona (UdG) mitjançant el Grup de
Recerca Comunicació Social i institucional (GRCSI-UdG) per la qual s’amplia el conveni de data 3 d’octubre de
2012 amb la incorporació del grup de recerca Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA) de la
UdG.
Addenda de 22 de març de 2013, entre la UAB, la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de
Recerca (VHIR) i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) al conveni de col·laboració per al reconeixement
de Personal Investigador Vinculat (IVU’s).
Conveni de 29 d’abril de 2013, entre la UAB i Barcelona Graduate School of Economics pel qual s’estableix la
col·laboració per a l’organització del màster universitari d’anàlisi econòmica.
Conveni de 3 de maig de 2013, entre la UAB i la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de
Recerca (VHIR) pel qual s’adcriu a la UAB la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca
(VHIR) com a Institut Universitari d’Investigació.
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Conveni de 8 de maig de 2013, entre la UAB, Universidade Jose Eduardo dos Santos (UJES), Huambo-Angola
i Planta de Tecnologia dels Aliments de la UAB pel qual es cedeix maquinari per part del CERPTA-UAB al CEPTA
per la planta del Huambo.
Addenda de 6 de maig de 2013, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament amb competència en matèria d’universitats, la UB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL i la URV al
conveni de col·laboració per l’organització i la realització de proves d’accés a la universitat (PAU) de 2013.
Addenda d’1 de juny de 2013, entre la UAB i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) al
conveni de data 18 de setembre de 2008 d’adhesió al programa ICREA Acadèmia.
Conveni de 28 de juny de 2013, entre la UAB i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) per a la gestió de les beques de caràcter general o de mobilitat per a l’alumnat universitari que
convoca el Ministeri competent en matèria d’Universitats.
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IV. Nomenaments
i cessaments

IV.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Cessaments
Resolució del rector, de 12 de juny de 2013, per la qual la senyora Judith Panadés Martí cessa com a
delegada del rector per a la Formació Permanent.

IV.2. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 10 de juny de 2013, per la qual nomena la senyora Catalina Norminanda Montoya
Vilar vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

IV.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 12 de juny de 2013, per la qual la senyora Judith Panadés Martí cessa com a
delegada del rector per a la Formació Permanent.

IV.3. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.3.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 10 de juny de 2013, per la qual nomena el senyor Sergi Robles Martínez
coordinador de Docència del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
Resolució del rector, de 17 de juny de 2013, per la qual nomena el senyor Ramon Vilanova i Arbós director
del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució del rector, de 20 de juny de 2013, per la qual nomena el senyor Josep Allué Creus coordinador
de la Seguretat en els Laboratoris del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 20 de juny de 2013, per la qual nomena el senyor Sergio Santamaría del Campo
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 20 de juny de 2013, per la qual nomena la senyora Gemma Armengol Rosell
coordinadora Bioclúster del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.

IV.3.2. Cessaments
Resolució del rector, de 17 de juny de 2013, per la qual el senyor Josep Parrón Granados cessa com a
director del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
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Resolució del rector, de 20 de juny de 2013, per la qual el senyor Fernando García del Pino cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 20 de juny de 2013, per la qual el senyor Bernat Claramunt López cessa com a
coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 20 de juny de 2013, per la qual el senyor Sergio Santamaria del Campo cessa com
a coordinador de la Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.

IV.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
[tornar a l’índex]

IV.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 7 de juny de 2013, per la qual nomena el senyor Sean Valentine Golden director
del Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO).

IV.5. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

IV.5.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 12 de juny de 2013, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Resolució del rector, de 13 de juny de 2013, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón
patrona de la Fundació Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

IV.5.2. Cessaments
Resolució del rector, de 12 de juny de 2013, per la qual la senyora Sílvia Carrasco Pons cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Resolució del rector, de 13 de juny de 2013, per la qual el senyor Francesc Serra Mestres cessa com a
patró de la Fundació Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places

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

VI.1.1. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de maig de 2013, per la
qual autoritza la reincorporació de la senyora Olga García Antón al servei actiu de l’escala auxiliar
administrativa a la Gestió Acadèmica i Supoirt Logístic de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del gerent, d’1 de juny de 2013, per la qual encarrega les funcions d’adjunta a la vicegerència
d’Ordenació Acadèmica a la senyora Montserrat Balagueró Baró.
Resolució del gerent, d’1 de juny de 2013, per la qual assigna a la senyora Marta Estella Clota les funcions
de directora del Servei de Llengües de la UAB.
Resolució del gerent, de 4 de juny de 2013, per la qual encarrega, amb caràcter, provisional, les funcions i
les responsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Ciències de la Comunicació, al senyor
Miquel Ángel Caballero Bracero.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de juny de 2013, per la qual
encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsdabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor
Juan Antonio Vega Rodríguez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de juny de 2013, per la qual
concedeix a la senyora M. Natividad Infante Cabrera l’excedència voluntària per interès particular amb reserva
de lloc de treball.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de juny de 2013, per la qual
encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilància, al senyor
Ramon Queralt Canora.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de juny de 2013, per la qual
adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Teresa Castro Murillo, per a ocupar una plaça d’administrativa
al Departament de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de juny de 2013, per la qual
adscriu en comissió de serveis a la senyora Francisca Castro Castro per a ocupar plaça d’administrativa a la
Gestió Econòmica de la Facultat de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de juny de 2013, per la qual
adscriu, en comissió de serveis a la senyora M. Carmen Mesas Gil, per a ocupar plaça d’administrativa a la
Gestió Econòmica de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de juny de 2013, per la qual
perllonga la comissió de serveis de la senyora Sarai Luzón Aguilar per a ocupar la plaça d’administrativa a
l’Oficina de Treball Campus.
Resolució del gerent, de 26 de juny de 2013, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i
les repsonsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Medicina, al senyor Miquel Abdón
Giménez.
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