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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 20/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Cessió d'ús de l'edifici Eureka a favor de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició realitzada pel Director General de la Fundació Privada Parc de la UAB (FRUAB).
Atesa l'avaluació de la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la
cessió d'ús d'espais a la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, un cop analitzada la petició i les disponibilitats
d'espais a l'edifici EUREKA, i en la que constata l'interès de la UAB en l'esmentada cessió d'ús.
Atès que en dates 28 de setembre de 2004 i 23 de novembre de 2004 la UAB i el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB) van formalitzar uns convenis de col'laboració on es preveia la construcció d'un edifici
d'oficines en terrenys del Campus de la UAB per tal d'afavorir els contactes entre el món universitari i
l'empresarial, amb la finalitat de fer possible la incorporació de nous coneixements tecnològics a les empreses
radicades a Catalunya o aquelles que s'hi poguessin ubicar en un futur.
Atès que en data 11 de febrer de 2008 la UAB va atorgar una concessió administrativa al Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) sobre 6.170,83 m2 integrants de la finca registral inscrita a favor de la UAB al
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès 'llibre 908, tom 1.423, foli 93, finca número 45.277-, per a la
construcció i la seva posterior explotació d'un edifici anomenat EUREKA, per un termini de 30 anys, la qual va
ser aprovada per acord núm. 15/2007 del Consell Social de data 28 de juny de 2007.
Atès que en data 21 de desembre de 2009 el CZFB i la UAB van subscriure un contracte d'arrendament per a ús
diferent del de vivenda, pel qual la UAB esdevingué arrendatària dels mòduls oficina i places d'aparcament de
l'edifici EUREKA, els quals es passen a detallar:
- Planta Baixa: Mòdul 1 de 80 m2; Mòdul 2 de 67 m2, Mòdul 3 de 67 m2; Mòdul 4 de 156 m2; Mòdul 5
de 94 m2; Mòdul 6 de 50 m2 i Mòdul 7 de 80m2. La total superfície dels Mòduls indicats de la planta
baixa és de 594 m2.
- Planta Primera: Mòdul 1 de 189 m2; Mòdul 2 de 181 m2; Mòdul 3 de 129 m2; Mòdul 4 de 146 m2;
Mòdul 5 de 136 m2; Mòdul 6 de 107 m2 i Mòdul 7 de 102 m2; Mòdul 8 de 100 m2; Mòdul 9 de 147 m2.
La total superfície dels Mòduls indicats a la planta primera és de 1.237 m2.
- Setze places d'aparcament, una per cada Mòdul oficina.
En aquest contracte d'arrendament es va convenir que la UAB havia de destinar els béns arrendats a
acollir diferents unitats i equips de recerca i desenvolupament (R+D), tant d'empreses com de la pròpia
UAB i la seva esfera, amb l'objectiu de facilitar i afavorir el contacte entre el món universitari i
l'empresarial, la gestió i del coneixement i la col'laboració entre empreses.
Atès que en data 21 de desembre de 2009 el CZFB i la UAB van subscriure una Acta d'entrega de superfícies de
l'edifici EUREKA en concepte de cànon concessional en virtut del qual el CZFB va lliurar a la UAB cinc places
d'aparcament de la planta soterrani i cinc-cents vint-i-dos metres quadrats (522 m2) de la planta baixa de
l'edifici
EUREKA.
Atès que en aquesta Acta d'entrega de superfícies les parts signatàries varen acordar que els espais lliurats en
concepte de cànon eren superiors a la inicialment pactada en la concessió (10 per 100 de la superfície útil total
de l'edifici), aquestes van fixar l'escreix existent en vuitanta-dos metres quadrats (82 m2) i van acordar la
obligació de la UAB de pagar la xifra de 1.230 €/mes 'IVA o el tribut que gravi aquesta quantitat apart- al CZFB,
revisable anualment, en concepte de compensació econòmica per aquest escreix i a pagar durant la vida de la
concessió. Aquesta quantitat es merita el dia 1 de cada mes en que estigui vigent el dret del CZFB, i serà
objecte de pagament en els deu dies següents, mitjançant transferència bancària.
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Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 15 de setembre de 2011 el vicerector de
Projectes Estratègics i de Planificació informa que la Fundació Parc de Recerca UAB assumeix les despeses de
manteniment de la totalitat de l'Edifici Eureka, el que inclou les corresponents als espais cedits.
Atès l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atès l'informe econòmic emès per la vicegerència d'economia.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 49/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a l'autorització de la cessió d'ús
de cinc places d'aparcament del soterrani i 522 m2 de la planta baixa de l'edifici EUREKA a la Fundació Privada
Parc de la Recerca UAB.
Vist l'acord núm. 34/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement al Ple sobre l'autorització de la cessió d'ús de cinc places d'aparcament del soterrani i
522 m2 de la planta baixa de l'edifici EUREKA a la Fundació Privada Parc de la Recerca UAB, en els termes que
es fan constar en la proposta d'acord núm. 20/2011 del Ple de 22 de setembre.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Autoritzar la cessió d'ús de cinc (5) places d'aparcament del soterrani i de 522 m2 de la planta baixa de
l'edifici Eureka a la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, segons el que disposa la legislació vigent en matèria
de patrimoni, d'acord amb les condicions següents:
a) Objecte: cessió d'ús de cinc (5) places d'aparcament del soterrani i de cinc-cents vint-i-dos metres
quadrats (522) de la planta baixa de l'edifici Eureka ubicat a la finca registral inscrita a favor de la UAB
en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès (llibre 908, tom 1.423, foli 93, finca número
45.277).
b) Destinació: explotació dels espais dels quals se cedeix l'ús per finalitats pròpies de foment de la
innovació i la transferència del coneixement.
c) Durada: 10 anys; prorrogable automàticament, si no hi ha denúncia prèvia de qualsevol de les parts,
per a períodes iguals i successius de 10 anys fins a arribar al termini màxim de durada de la concessió
feta per la UAB a favor del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en data d'11 de febrer de 2008.
d) Règim econòmic: 1.230 euros mensuals a càrrec de la Fundació Parc de Recerca UAB (IVA o el tribut
que gravi aquesta quantitat a part), revisables anualment, meritant-se el dia 1 de cada mes en què
estigui vigent el dret del CZFB, i es pagaran en els deu dies següents mitjançant una transferència
bancària. Així mateix, la Fundació Parc de Recerca UAB assumeix les despeses de mantenimento de la
totalitat de l'Edifici Eureka i, per tant, inclou les corresponents als espais cedits.
e) Reversió: es produirà la reversió automàtica dels béns dels quals se cedeix l'ús al patrimoni de la UAB
en cas que aquests no es destinin a l'ús determinat.
f) Autorització de la UAB: qualsevol cessió a tercers de l'espai o les instal'lacions que constitueixen
l'objecte d'aquesta cessió d'ús ha de ser objecte d'una autorització expressa de la UAB.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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.
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3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.

Acord 21/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Cessió d'ús del Mòdul de Recerca C.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la UAB és titular dominical de la finca inscrita al Registre de la Propiedat de Cerdanyola del Vallès en el
Volum 1423, del llibre 908 de Cerdanyola, al foli 100, Finca núm. 45.279, inscripció 1ª, en virtut d'escriptura
d'agrupació de finques atorgada davant la notària de Barcelona, na Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d'abril de
2001, sota el número 1446 del seu protocol:
Terreny, situat a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de nou-cents cinquanta i cinc mil
tres-cents noranta-tres metres vuitanta-quatre dècims quadrats. Llinda: Nord, finques de la UAB, finques
de la Cooperativa de Vivendes de la UAB i amb torrent de la Clota; Sud, amb finques de la UAB i finques
de la senyora Assumpció Fatjó Pi; Est, amb finca del senyor José Margenta i amb hereus del senyor
Sanfeliu, i Oest, amb la finca segregada, registral 49.433 de Cerdanyola del Vallès, finques de la UAB,
finques del senyor Esteban Bigas, finques del senyor Jaime Burguet i amb finca registral número 44.336.
Atès que a l'any 2005 la UAB va projectar i iniciar l'edificació del 'Mòdul Parc de Recerca C' sobre la porció de
terreny indicada anteriorment, substanciant-se a tal efecte les següents licitacions:
a) Concurs públic núm. 1960/2005 per a l'adjudicació del contracte de consultoria consistent en la
redacció del projecte d'obra bàsic i executiu i la direcció de les obres del 'Mòdul de Recerca de Ciències',
el qual va ser adjudicat al despatx d'arquitectes 'ESPINET/UBACH ARQUITECTO, S.L.' en data 28 de juliol
de 2005, formalitzant-se el contracte el 12 de setembre de 2005 per valor de 259.450,00 euros (IVA
inclòs);
b) Concurs públic núm. 2042/2005 per a l'adjudicació de la 1a fase de las obres del 'Mòdul de Recerca de
Ciències' 'corresponent al moviment de terres i estructures-, el qual va ser adjudicat a la companyia
VOPI-4, S.A. en data 16 de novembre de 2005, formalitzant-se el contracte el 23 de novembre de 2005
per valor de 831.069,98 euros (IVA inclòs) i havent-se lliurat l'obra el 13 de novembre de 2006;
c) Concurs públic núm. 2458/2007 per a l'adjudicació de la 2a fase de les obres del 'Mòdul de Recerca de
Ciències' 'corresponents a la coberta i als cerraments exteriors-, el qual va ser adjudicat a la companyia
VOPI-4, S.A. en data 15 de març de 2007, formalitzant-se el contracte el 26 de març de 2007 per valor
de 470.218,55 € (IVA inclòs) i havent-se lliurat l'obra el 9 de maig de 2008;
Atès que es va deixar per a una tercera fase l'execució de la resta de l'obra pendent de l'edifici, el qual va
passar a denominar-se 'Mòdul Parc de Recerca C'.
Atès que en data 6 de març de 1984 el CSIC i la UAB van formalitzar un Acord Marc de Col'laboració en virtut
del qual ambdues institucions mantenen relacions de col·laboració en diferents camps científics, fruit dels quals
el dia 29 de setembre de 2006 les parts compareixents varen signar un protocol d'intencions per a dotar a
l'Instituto de Ciencias del Espacio, que pertany al CSIC, d'espais suficients per a desenvolupar les seves
activitats a l'edifici 'Mòdul Parc de Recerca C'.
Atès que la ubicació en el Campus universitari de la UAB d'un institut d'aquestes característiques constitueix un
element estratègic i s'entén que contribuirà de forma significativa a la investigació científica i tecnològica de
l'espai en l'àmbit universitari.
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Atès que la UAB i el CSIC, per tal de garantir la seva ubicació en el campus, han formalitzat un acord en virtut
del qual la UAB ha cedit l'ús al CSIC de la superfície de 1.235 m2 del terreny de la finca registral 42.279
anteriorment identificada, on es troba ubicat el 'Mòdul Parc de Recerca C', junt amb la part del mateix que es
troba actualment edificat, amb l'objectiu que el CSIC en disposi en règim de concessió administrativa, per a la
realització de les obres de la tercera fase de construcció de l'esmentat edifici i la seva posterior explotació,
acord aquest que s'ha de sotmetre a la ratificació per part dels òrgans de govern de la UAB per a la seva
eficàcia.
D'acord amb allò que estableix l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 50/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a donar-se per assabentat dels
antecedents exposats i en relació a la cessió d'ús al CSIC d'una superfície de terreny de 1.235 m2 on es troba
ubicat el 'Mòdul Parc de Recerca C'.
Vist l'acord núm. 34/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement al Ple sobre la proposta de donar-se per assabentat dels antecedents exposats i de
donar conformitat a la formalització d'una concessió administrativa al CSIC sobre els espais i l'edificació, en les
condicions i els termes que s'identifiquen en la proposta d'acord núm. 21/2011 del Ple de 22 de desembre.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentat dels antecedents exposats i donar la conformitat a la formalització d'una concessió
administrativa al CSIC sobre els espais i l'edificació que a continuació s'identifiquen, d'acord amb allò que
disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, i amb subjecció a les condicions següents:
a) Objecte: concessió administrativa en virtut de la qual la UAB cedeix l'ús al CSIC d'una superfície de
terreny de 1.235 m2 de la finca registral 42.279 anteriorment identificada on es troba situat el Mòdul
Parc de Recerca C, en procés de construcció, i de tot allò que actualment estigui edificat perquè el CSIC
finalitzi l'obra pendent i gaudeixi l'ús exclusiu del terreny esmentat i la pràctica totalitat de l'obra final.
S'annexen en el document PLE 08/09-2011 els plànols de situació, d'emplaçament i de l'edifici projectat.
b) Aportació econòmica: el CSIC no aporta cap cànon perquè assumeix el cost de l'obra pendent i la UAB
es beneficia de l'ús de la tercera planta de l'edifici en els termes que es concretin per part de la UAB i el
CSIC.
c) Termini de durada: 60 anys des de la finalització de l'obra projectada.
d) Destinació: el CSIC ha de realitzar les obres de la tercera fase de construcció del Mòdul Parc de
Recerca C i posteriorment l'explotarà, i hi ubicarà la seu de l'Instituto de Ciencias del Espacio.
e) Despeses de manteniment i conservació dels espais: seran assumides pel CSIC.
2) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
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Acord 22/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Cessió d'ús d'una superfície de terreny a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d'ús d'espais
a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia (ICP).
Atès que l'ICP és una fundació privada en la que participen el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya i la UAB, dedicada a la investigació en paleontologia, que forma part del
programa CERCA de la Generalitat de Catalunya i està adscrita al Parc de Recerca UAB.
Atès que en data 31 d'octubre de 2007 la UAB i l'ICP van signar un conveni en virtut del qual s'autoritzava a
l'ICP a instal'lar i ocupar uns pavellons prefabricats fins que es decidís i adeqüés la ubicació definitiva de
l'Institut.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a la UAB una subvenció de 8.690.000 euros per a la
construcció d'un nou edifici destinat a la ubicació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), institut
universitari d'investigació propi de la UAB, i que també ha atorgat a l'ICP una subvenció per a la construcció
dels nous espais de l'ICP, en el marc de la convocatòria FEDER Catalunya 2007-2013.
Atès que la UAB ha arribat a un acord amb l'IPC en relació amb el projecte de construcció d'un nou edifici al
campus de la UAB amb la finalitat de donar ubicació a l'ICTA i l'ICP i la distribució d'espais que ha d'ubicar
l'ICTA i l'ICP.
Atès que la UAB és titular dominical de la finca la descripció de la qual es passa a realitzar, inscrita en el
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès al Volum 1423, del llibre 908 de Cerdanyola, al foli 96, Finca
número 45.277, inscripció 1ª, en virtut d'escriptura d'agrupació de finques, atorgada davant la notària de
Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d'abril de 2011, sota el número 1445 del seu protocol:
Porció de terreny, situada a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, d'extensió quatre cents
cinquanta set mil cent dos metres quadrats. Afronta al Nord amb finques de la Universitat Autònoma de
Barcelona; a l'Est, amb l'Heretat Planas de successors de Juan Margenat; a l'Oest amb torrent i bosc del
Fatxó del Xiprés i peça de terra denominada Mas Salós; al Sud, amb una carretera amb finca del
Marquès de Cerdanyola i amb finca adquirida per 'Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes'.
Atès que dintre d'aquesta porció de terreny la UAB té intenció d'ubicar l'edifici on quedaran ubicats l'ICTA i l'ICP
davant l'autopista AP7, al costat de l'edifici EUREKA i en front de l'edifici del Centre d'Investigació en
Agrogenòmica (CRAG), en una parcel'la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1.600 m2 i un sostre de
5.000 m2.
Vist l'article 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 núm. 51/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a l'autorització de l'atorgament
d'una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia.
Vist l'acord núm. 36/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'autoritzar l'atorgament d'una
concessió demanial a la Fundació Institut Català de Paleontologia, en les condicions i els termes que
s'identifiquen
en
la
proposta
d'acord
núm.
22/2011
del
Ple
de
22
de
desembre.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'ACORDA:
1) Autoritzar l'atorgament d'una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia,
sobre els espais que s'identifiquen a continuació, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de
patrimoni, d'acord amb les condicions següents:
a) Objecte: concessió administrativa en virtut de la qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeix, a
la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia, l'ús d'una superfície de terreny consistent en 2.228
m2 dels 7.500 m2 construïts d'obra nova de l'edifici ICTA-ICP que la UAB té previst edificar, i cedeix l'ús
compartit amb la UAB de 180 m2 dels 7.500 construïts de l'edifici esmentat, el qual estarà situat en una
parcel'la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1.600 m2 i un sostre de 5.000 m2, radicada a la
finca núm. 45.277 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès, segons plànols de situació i
emplaçament que s'annexen en el document PLE 09/09-2011.
b) Aportació econòmica de l'ICP: no es cobra cap cànon perquè la Fundació Privada Institut Català de
Paleontologia aporta 3.300.000 € a la fase de construcció prèvia de l'edifici ICTA-ICP.
c) Termini de durada: 50 anys des de la finalització de l'obra projectada; prorrogable per al mateix
termini i amb les formalitats establertes a la legislació patrimonial d'aplicació.
d) Destinació: la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia destinarà aquests espais a les
finalitats pròpies de l'Institut i no podrà destinar la superfície cedida a una finalitat diferent de la
prevista.
2) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 23/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Cessió d'ús a la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia d'un espai de 1.030 m2.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d'ús d'espais
a la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN).
Atès que l'ICN és una fundació privada en la que participen el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya i la UAB.
Atès que la UAB està interessada en fidelitzar i incrementar el vincle amb instituts de recerca amb cert
component estratègic, com és el cas de l'ICN, s'han anat signant uns convenis que han possibilitat l'habilitació
d'espais útils per l'ICN i també per la UAB. Actualment esdevé oportú liquidar els aspectes econòmics presents i
dirigir els esforços a garantir una ubicació definitiva i estable dins el campus.
Els antecedents sobre els que pivoten les propostes d'acord que es presenten a aprovació són els següents:
- En data 12 de desembre de 2006 la UAB i l'ICN van subscriure un conveni en virtut del qual la UAB va
cedir a l'ICN, de forma temporal 'com a màxim l'1 de novembre de 2008- i gratuïta, el dret d'ús d'un
espai de 1.030 m2 repartits en dues plantes (segona i tercera) a l'ampliació de l'edifici on s'ubica l'Escola
d'Enginyeria, assumint l'ICN, inicialment, els costos associats a l'adequació dels espais, per valor
d'1.000.000 d'euros, comprometent-se la UAB retornar aquests diners no més tard de l'1 de febrer de
2008.
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- En data 29 de juny de 2007 les parts signatàries van formalitzar la primera addenda a l'anterior
conveni, en virtut de la qual es va incorporar en les condicions financeres del conveni, que l'ICN es feia
càrrec, inicialment, dels costos associats a la compra dels mobiliari d'oficina i el mobiliari dels laboratoris
de la Planta 2 (segona fase), els quals es valoraven en 200.000 euros.
- En data 19 d'octubre de 2007 les parts signatàries van formalitzar la segona addenda al conveni, en
virtut de la qual es va estimar el cost de les obres d'adequació dels espais de la Planta 2 (segona fase) i
l'ICN va ampliar l'assumpció inicial dels costos de la compra de mobiliari a les dues plantes (Planta 2 i 3),
tot això com a conseqüència de la construcció de nous laboratoris de recerca resultant, una xifra global
per tots els conceptes (obres fases 1 i 2, i mobiliari i laboratori) d'import 1.300.000 euros.
- En data 24 de gener de 2008 les parts signatàries van formalitzar la tercera addenda al conveni, en
virtut de la qual es va modificar la data en la que la UAB retornaria els imports avançats per les obres i
pel mobiliari satisfet, inicialment, per l'ICN, concretant-se en 1 mes a comptar des del requeriment de
pagament efectuat per l'ICN. També es va modificar el termini màxim d'ocupació establert inicialment
fins l'1 de novembre de 2008 -9 mesos des de la data límit perquè la UAB retornés a l'ICN els diners per
ella avançats- pel moment en que la UAB retornés els diners a l'ICN establint-se com a tal data el mes de
juliol de 2009.
- En data 30 de juny de 2009 ha estat formalitzada la quarta addenda al conveni, en virtut de la qual es
va pactar que l'ICN assumia definitivament els costos d'adquisició i la titularitat del mobiliari d'oficina i de
laboratoris i que des de l'1 d'agost de 2009 l'ICN pagaria un lloguer mensual per import de 15.450 euros
(IVA no inclòs), ampliant el termini d'ocupació fins el mes de juny de 2011, amb una pròrroga
automàtica de sis mesos de durada i amb altres possibles pròrrogues voluntàries per períodes de sis
mesos.
- En data 1 de desembre de 2010 la UAB i l'ICN han formalitzat un conveni en virtut del qual s'inicia el
procés de liquidació dels costos de les obres d'adequació dels espais de la segona i tercera planta per
valor de 817.997,71 euros, establint-se la obligació de la UAB de retornar a l'ICN l'esmentat import.
D'acord amb allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre de patrimoni de les
Administracions Públiques, 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, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de
juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 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 núm. 52/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a als acords formalitzats entre
la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i a l'autorització de la cessió d'ús d'un
espai de 1.030 m2 a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia.
Vist l'acord núm. 37/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'acorda, en les condicions i els termes que s'identifiquen en la proposta d'acord núm. 23/2011 del Ple de 22 de
desembre, informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de donar-se per assabentat dels
acords formalitzats entre la UAB i la Fundació Institut Català de Nanotecnologia en relació a la cessió d'ús d'un
espai de 1.030 m2, tot ratificant tots els actes realitzats per la UAB a tal efecte, i la proposta d'autoritzar la
cessió d'ús d'aquests espais fins el mes de desembre de 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentat dels acords formalitzats entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) en relació amb la cessió d'ús d'un espai de 1.030 m2
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repartits en dues plantes (segona i tercera) a l'ampliació de l'edifici on s'ubica l'Escola d'Enginyeria, i ratificar
tots els actes realitzats per la UAB a aquest efecte.
2) Autoritzar la cessió d'ús d'un espai de 1.030 m2 repartits en dues plantes (segona i tercera) a l'ampliació de
l'edifici on s'ubica l'Escola d'Enginyeria, fins al mes de desembre de 2011, amb la possibilitat de prorrogar la
cessió d'ús per voluntat de les dues parts contractants per a períodes iguals i successius de sis mesos de
durada.
3) Encarregar a la vicegerenta d'Economia que prepari la liquidació econòmica corresponent.
4) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que prepari una proposta de concessió
administrativa o el document jurídic que correspongui per a la ubicació definitiva de l'ICN, si s'escau, al campus
de la UAB.
5) Encarregar al Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
6) Comunicar aquest acord a l'ICN i al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 24/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Cessió d'ús d'una patent a l'empresa Grífols, SA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la ratificació del contracte
de llicència de Patent Europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre la Fundació Institut
d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA) i Grífols, S.A. (Grífols), en
virtut del qual les tres primeres institucions van conferir, en relació als seus percentatges de participació sobre
la patent, una llicència exclusiva d'ús i explotació de l'esmentada patent a Grífols, a canvi d'un cànon, en tot el
món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial.
Vits 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 núm. 53/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, en relació a la ratificació del
contracte de llicència de Patent Europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre la Fundació
Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA), i Grífols, S.A.
(Grífols).
Vist l'acord núm. 38/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de ratificar el contracte de llicència de Patent
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Europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre la Fundació Institut d'Investigació en Ciències
de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA), i Grífols, S.A. (Grífols) en virtut del qual les tres primeres
institucions van conferir, en relació als seus percentatges de participació sobre la Patent, una llicència exclusiva
d'ús i explotació de l'esmentada Patent a Grífols, a canvi d'un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels
drets de propietat industrial.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar el contracte de llicència de patent europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre
la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA), i Grífols,
SA (Grífols), en virtut del qual les tres primeres institucions van conferir, en relació amb els seus percentatges
de participació sobre la patent, una llicència exclusiva d'ús i explotació de la patent a Grífols, a canvi d'un
cànon, en tot el món i per al termini de durada dels drets de propietat industrial, d'acord amb el que consta en
el document PLE 10/09-2011.
2) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 25/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Acceptació de cessió d'espais de l'Hospital de l'Esperança.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la ratificació del conveni signat entre el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (Parc de Salut Mar) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en data 12 de maig de
2011, en virtut del qual el Parc de Salut Mar va concedir a la UAB de forma gratuïta una llicència d'ús
d'ocupació, per 20 anys, de 248,40 m2 ubicats en el soterrani 2 de l'Hospital de l'Esperança, radicat al carrer
Sant Josep de la Muntanya 12, per a destinar-los a aules per a la docència teòrico-pràctica per al grau de
Fisioteràpia.
D'acord amb allò que disposen l'article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, l'article
204 dels Estatuts de la UAB (Estatuts) en relació amb els articles 155 a 157 de la Llei 1/2003, de 3 de
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, l'article 64.q), 204.1, 205, 206, apartats 1 i 2 dels
Estatuts.
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 núm. 54/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, en relació al conveni formalitzat
entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona en data 12 de maig de
2011 en virtut del qual el Parc de Salut va concedir a la UAB de forma gratuïta una llicència d'ús d'ocupació, per
20 anys, de 248,40 m2 ubicats en el soterrani 2 de l'Hospital de l'Esperança.
Vist l'acord núm. 40/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de donar-se per assabentat del conveni
formalitzat entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona en data 12
de maig de 2011 en virtut del qual el Parc de Salut va concedir a la UAB de forma gratuïta una llicència d'ús
d'ocupació, per 20 anys, de 248,40 m2 ubicats en el soterrani 2 de l'Hospital de l'Esperança, radicat al carrer
Sant Josep de la Muntanya 12, per a destinar-los a aules per a la docència teòrico-pràctica per al grau de
Fisioteràpia i per tant acceptar la cessió d'ús en els termes de l'esmentat negoci jurídic, en les condicions i els
termes que es fan constar en la proposta d'acord núm. 25/2011 del Ple de 22 de setembre .
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Donar-se per assabentats del conveni formalitzat entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la
Universitat Autònoma de Barcelona en data de 12 de maig de 2011, en virtut del qual el Parc de Salut va
concedir a la UAB, de manera gratuïta, una llicència d'ús d'ocupació per a 20 anys de 248,40 m2 ubicats al
soterrani 2 de l'Hospital de l'Esperança, situat al carrer Sant Josep de la Muntanya, 12, per a destinar-los a
aules per a la docència teoricopràctica per al grau de Fisioteràpia, i per tant acceptar la cessió d'ús en els
termes del negoci jurídic esmentat, d'acord amb el que consta en el document PLE 11/09-2011.
2) Encarregar al Gerent que faci el seguiment del compliment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Gerent.

Acord 26/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Autoritzar a la UAB a deixar de participar en l'entitat Invertec
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d'accions representatives del capital social de la
companyia Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA (INVERTEC), d'acord al següent
desglossament:
Titular

Capital
subscrit

Accions

Números

Percentatge en el
capital

Generalita de Catalunya

200.000 €

20.000

1 a 20.000

1,1199%

Agència de Suport
Cataluna, ACC1Ó

a

l'Empresa

17.483.000 € 1.748.300

De 20.001 a 320.000,
97,90%
337.501 a 1.785.800

Finaves Sociedad 2 Capital de Riesgo,
25.000 €
SA

2.500

320.001 a 322.500

0,1399%

Universitat de Girona

25.000 €

2.500

322.501 a 325.000

0,1399%

Universitat de Barcelona

25.000 €

2.500

325.001 a 327.500

0,1399%

Universitat Politècnica de Barcelona

25.000 €

2.500

327.501 a 330.000

0,1399%

Universitat Autònoma de Barcelona

25.000 €

2.500

330.001 a 332.500

0,1399%

Fundació Privada Parc d'Innovació
25.000 €
Tecnològica i Empresaril La Salle

2.500

332.501 a 335.000

0,1399%

Universitat Rovira i Virgili

2.500

335.001 a 337.500

0,1399%

25.000 €

Atès que l'acta de la Junta General Ordinària d'Accionistes d'INVERTEC celebrada el 31 de juliol de 2009 es
recull el següent:
'QUART.- Precs i preguntes.
La Sra. Marta Esteves informa als assistents, amb l'ajut d'una presentació de PowerPoint, sobre el
projecte de constituir un fons d'inversió gestionat per l'ICF al qual INVERTEC traspassaria tota la seva
cartera de participades, deixant d'altra banda la titularitat i la gestió dels préstecs participatius ja
atorgats al CIDEM.
A aquest respecte, informa sobre els objectius del canvi que es proposa, i sobre les característiques que
tindria el nou fons de l'ICF i el procés decisori que es seguiria en matèria d'inversions.
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Per tal que l'estructuració d'aquesta operació sigui més fàcil, la idea seria que el CIDEM adquirís el 100%
de les accions d'INVERTEC. De cara a la participació dels actuals accionistes d'INVERTEC al nou fons,
encara no és una qüestió que hagi quedat tancada, però s'oferiria els antics accionistes d'INVERTEC la
possibilitat de participar en el fons.
El Sr. Josep Anton Ferré demana que per tal de poder transmetre tota aquesta informació als òrgans de
govern de cadascuna de les entitats accionistes d'INVERTEC, convindria que per part d'ACC1Ó es faci una
comunicació expressa dels diferents aspectes de l'operació.
El Sr. Serra comenta que de cara a les Universitats, es pot prendre en unicitat d'acte, i per posar de
relleu la continuïtat de la participació, l'acord de vendre la participació a INVERTEC i d'entrar en el futur
fons de l'ICF.
El Sr. Ferràs manifesta que ACC1Ó creu que és important que les Universitats continuïn presents en el
circuit de creació d'empreses, com a participació més estratègica que significativa des d'un punt de vista
econòmic.'
Atès l'acord del Govern de la Generalitat GOV/250/2010, de 9 de desembre, en virtut del qual es va:
1. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a votar favorablement, en la seva condició de
sòcia majoritària de la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, una reducció
de capital social dirigida a amortitzar les 37.500 accions dels socis minoritaris, o a procedir a l'adquisició
onerosa o gratuïta de totes les accions esmentades per un preu màxim total de 375.000,00 euros o a
realitzar qualsevol altra actuació o negoci jurídic que sigui necessari per tal que ACC1Ó esdevingui
accionista únic d'aquesta societat, sempre amb el límit de 375.000,00 euros com a contraprestació total
a desemborsar per ACC1Ó amb aquesta finalitat.
2. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a votar a favor de la dissolució sense liquidació de
la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, un cop ACC1Ó n'esdevingui l'única
accionista, mitjançant la transmissió cessió global de l'actiu i el passiu de la societat dissolta, i a acceptar
ACC1Ó
aquesta
transmissió
patrimonial
global.
3. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a transmetre, directament com a titular o
indirectament com a sòcia única de la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA,
un cop ho esdevingui, la totalitat de les participacions en altres empreses d'aquesta societat al Fons
d'Inversió en Empreses Tecnològiques FCR de Règim Simplificat, pel preu corresponent al seu valor net
comptable segons els comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2009.
4. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a participar en el Fons d'Inversió en Empreses
Tecnològiques, FCR de Règim Simplificat, un cop hagi estat constituït i que serà gestionat per l'Institut
Català de Finances Capital, SGECR, SA, i a subscriure i desemborsar participacions per un import màxim
de dotze milions (12.000.000,00) d'euros. La participació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana
serà com a màxim del 80% del Fons.
5. Facultar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, els seus representants en els òrgans de govern de
la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, i la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya perquè duguin a terme totes les actuacions necessàries per a l'efectivitat
del que disposa aquest Acord.
6. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com donar-ne
compte al Parlament de Catalunya.
Atès que la UAB, a instàncies d'INVERTEC i confirmada la conveniència pel Vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació, entén que és necessari desvincular-se de la societat esmentada.
Atès que la UAB, a instàncies d'INVERTEC i confirmada la conveniència pel Vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació, entén que és necessari desvincular-se de la societat esmentada.
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D'acord amb allò que estableix l'article 329 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova
la llei de societats de capital, que preveu com a modalitat de reducció del capital de la companyia quan aquesta
estigui destinada a tornar el valor de les aportacions efectuades pels socis.
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.2. apartat h, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l'acord núm. 55/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a la proposta d'autoritzar a la
UAB a deixar de participar en l'entitat INVERTEC.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 39/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: a) Autoritzar la rectora o la
persona en qui delegui a votar favorablement en la Junta General de la Companyia 'Societat Catalana d'Inversió
en Empreses de Base Tecnològica, SA' que a l'efecte es celebri, en la seva condició d'accionista de la societat,
una reducció del capital social dirigida a amortitzar les 37.500 accions dels socis minoritaris, amb devolució del
valor de les aportacions realitzades pels socis les accions dels quals són objecte de reducció, resultant una
aportació mínima per la Universitat Autònoma de Barcelona de 25.000 euros ,o a realitzar qualsevol altre
negoci jurídic que impliqui la sortida de la Universitat Autònoma de Barcelona del capital social de l'esmentada
companyia obtenint un rendiment mínim de 25.000 euros; b) Encarregar al vicerector de Projectes Estra; c)
Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Autoritzar la rectora, o la persona en què delegui, a votar favorablement en la Junta General de la
companyia Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, en la seva condició d'accionista
de la societat, pel que fa a la reducció del capital social dirigida a amortitzar les 37.500 accions dels socis
minoritaris, amb devolució del valor de les aportacions realitzades pels socis les accions dels quals són objecte
de reducció, resultant una aportació mínima per la Universitat Autònoma de Barcelona de 25.000 euros, o a
realitzar qualsevol altre negoci jurídic que impliqui la sortida de la Universitat Autònoma de Barcelona del
capital social de la companyia esmentada obtenint un rendiment mínim de 25.000 euros.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.

Acord 27/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Aprovació del balanç, memòria econòmica, compte de resultats i liquidació del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2010.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2, de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
Vistos els articles 89.e i 164 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la UAB.
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Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 32/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol de 2011, en relació a la proposta de
memòria, compte de resultats i liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de
desembre de 2010.
Vist l'acord núm. 40/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de balanç, memòria econòmica, compte de
resultats i liquidació del pressupost de la UAB corresponent a l'exercici 2010, i de donar-se per assabentats de
l'informe d'opinió d'auditoria i l'informe de gestió de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l'exercici de 2010, i donar-se per assabentats de l'informe
d'opinió d'auditoria i l'informe de gestió de la UAB, d'acord amb el que consta en el document PLE 12/09-2011.
2) Comunicar aquest acord al vicerector de Política Econòmica i d'Organització, al gerent i a la vicegerenta de
l'Àmbit Econòmic, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 28/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Mesures de contenció de la despesa i pla d'ajustament pressupostari de la UAB corresponents a l'any 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Pressupost de la UAB corresponent a l'any 2011, aprovat en acord núm. 9/2011 del Ple del Consell
Social de data 24 de març.
Vist el projecte de Pressupost de la Generalitat corresponent a l'any 2011, en el que es confirma que enguany
aquesta Universitat i la resta d'Universitats Públiques de Catalunya veuran retallat de forma significativa el seu
finançament, i concretament, que es preveu que la UAB vegi disminuïda l'aportació de la Generalitat en 34
milions d'euros.
Vist allò que disposa el Decret 109/2011, d'11 de gener, mitjançant el qual s'estableixen els criteris d'aplicació
a la pròrroga de pressupostos de la Generalitat de Catalunya mentre no siguin aprovats els que corresponen al
2011, i en el qual són acordades una sèrie de mesures en matèria de despeses de personal, corrents i
d'inversió que incideixen directament sobre les Universitats Públiques Catalanes.
Atès que les bases d'execució del pressupost de la UAB de l'any 2011 aprovat en el Ple del Consell Social de 24
de març, en la seva disposició addicional quarta, preveuen expressament que: 'l'execució de les partides de
despesa del pressupost 2011 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas
de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que
no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que considerin els òrgans de
govern de la Universitat.'
Atès que la UAB ha hagut de prendre mesures provisionals d'ajornament de la despesa que preveien una
aplicabilitat fins el dia 30 de juny de 2011, les quals van ser aprovades per la Comissió d'Economia i
d'Organització en data 11 d'abril de 2011 i que transcorregut el termini fixat era oportú i necessari que la UAB
adoptés les mesures que havien de substituir les esmentades mesures provisionals.
Atès que la Comissió d'Economia i Organització del Consell de Govern en diverses sessions i d'acord amb les
bases d'execuciió del pressupost 2011 ha treballat i ha aprovat el document de mesures de contenció de la
despesa 2011, el qual deroga les mesures provisionals d'ajornament de la despesa aprovades per la Comissió
d'Economia i Organització l'11 d'abril de 2011.
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Atès que la UAB necessita un pla d'ajustament pressupostari que serveixi pel 2011 per atendre les
circumstàncies expressades en els paràgrafs anteriors.
Vist que el pla d'ajustament pressupostari 2011 ha estat elaborat a proposta de l'equip de govern de la UAB i
aprovat per la Comissió d'Economia i d'Organització en data 30 de juny de 2011, la qual ha acordat assabentarne al Consell de Govern i al Consell Social.
Vist que el pla d'ajustament 2011 conté una sèrie de mesures d'estalvi en relació amb els següents àmbits:
funcionament (estalvi energètic i d'eficiència en el campus, cofinançament d'alguns serveis, millores en les
compres, reducció de despesa sense alterar el funcionament de serveis, revisió de polítiques de cànon, mesures
que milloren l'eficiència dels serveis i la seva promoció, mesures per millorar el lliurament de dades UAB)
inversions, nous ingressos (mesures que ha de promoure la Generalitat però que afecten els nostres ingressos,
mesures que pot aplicar la UAB i mesures que la UAB ha de negociar/reivindicar davant altres instàncies),
personal (model de distribució de recursos PDI (EEES), mesures que afecten a la plantilla de PAS, Mesures que
afecten als serveis, i altres mesures que afecten al PDI).
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 29/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol, pel quals s'acorda: 1) Donar-se per
assabentat de les mesures de contenció de la despesa per a l'any 2011 (que substitueixen i deroguen les
mesures provisionals d'ajornament de la despesa aprovades per la Comissió d'Economia i d'Organització l'11
d'abril de 2011), tot confirmant la suspensió dels preceptes de les normes internes de la UAB que puguin
resultar afectades; 2) Assabentar d'aquest acord al Consell Social; 3) Encarregar al vicerector de Política
Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Vist l'acord núm. 30/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol, pel quals s'acorda: 1) Donar-se per
assabentat del pla d'ajustament pressupostari per a l'any 2011; 2) Assabentar d'aquest acord al Consell Social;
3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Vist l'acord núm. 42/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'acorda donar-seper assabentada de les mesures de contenció de la despesa per a l'any 2011, del pla
d'ajustament pressupostari per a l'any 2011 i informar al Ple del Consell Social sobre les mesures de contenció
de la despesa i el pla d'ajustament per a l'any 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
El Ple del Consell Social es dona per assabentat de:
a) Les mesures de contenció de la despesa per a l'any 2011 (que substitueixen i deroguen les mesures
provisionals d'ajornament de la despesa aprovades per la Comissió d'Economia i d'Organització l'11 d'abril de
2011) en els termes que es recullen al document PLE 13/09-2011, tot confirmant la suspensió dels preceptes
de les normes internes de la UAB que en puguin resultar afectades.
b) El Pla d'ajustament pressupostari per a l'any 2011, en els termes que es recullen en el document PLE 14/092011.

Acord 29/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2010
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Atès l'article 124 dels Estatuts de la UAB.
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Atès l'article 28.2 apartat j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la
UAB.
Vist l'acord núm. 43/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2010.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici
de 2010, d'acord amb el que consta en el document PLE 15/09-2011.

Acord 30/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Destinació del romanent acumulat del Consell Social de la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'actual context econòmic, de forta restricció pressupostària que, en base a les directrius de la Generalitat
de Catalunya, implica l'aplicació de mesures d'ajust pressupostari i l'elaboració d'un pla econòmic plurianual per
a l'equilibri pressupostari per part de les universitats públiques catalanes.
Vist que el romanent acumulat previst del Consell Social de la UAB a 31 de desembre de 2011 és d'import
144.000 euros, quantia que resulta de descomptar al romanent acumulat de l'exercici 2010 (386.079 euros),
l'import del romanent compromès pressupostat a l'exercici 2011 (214.023 euros) i el romanent compromès per
a l'exercici 2012 i posteriors (28.056 euros) segons els acords corresponents presos pel Consell Social.
Atès el compromís del Consell Social per col'laborar i donar el seu suport en el marc de les mesures d'ajust de
l'any 2011 inserides en el procés d'equilibri pressupostari de la UAB.
Atès que amb motiu de l'exposat anteriorment es valora com a actuació estratègica del Consell Social aportar al
Pressupost de la UAB corresponent a l'exercici 2011 la quantitat de 144.000 euros, que és l'import previst de
romanent acumulat no compromès a 31 de desembre de 2011.
Vist l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la
UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es pren el següent Vist l'acord núm. 44/2011 pres per la
Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual s'informa favorablement al Ple del Consell
Social sobre la proposta que el Consell Social de la UAB aporti al Pressupost de la UAB corresponent a l'any
2011 la quantitat de 144.000 euros, que és l'import previst de romanent acumulat no compromès del Consell
Social a 31 de desembre de 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar que el Consell Social de la UAB aporti al pressupost de la UAB corresponent a l'any 2011 la quantitat
de 144.000 euros, que és l'import previst de romanent acumulat no compromès del Consell Social el dia 31 de
desembre de 2011.
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2) Comunicar aquest acord al vicerector de Política Econòmica i d'Organització, al gerent i a la vicegerenta de
l'Àmbit Econòmic als efectes de les gestions que siguin oportunes.

Acord 31/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Modificació de l'acord 14/2011 del Ple per a la formalització d'operacions d'endeutament
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'article 22.1 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 12 de maig de 2011 i en el Ple de 26 de maig
de 2011 es va presentar un informe sobre la necessitat de que la UAB procedeixi a l'any 2011 a la formalització
d'operacions d'endeutament a curt termini per import de 20 milions d'euros.
Vist l'acord núm. 14/2011 pres pel Ple de 26 de maig, pel qual s'aprova acordar, perquè sigui autoritzada pel
Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt termini per un
import de 20 milions d'euros, d'acord amb les següents característiques:
-

Termini màxim: 1 any
Amortització: al venciment
Tipus d'interès màxim: Euribor (12 mesos) + 2,75%
Comissió d'obertura màxima: 0,50%
Comissió per no-disponibilitat màxima: 0,20% anual

Vist que la UAB ha contractat una pòlissa de crèdit amb el Banc Santander i amb Catalunya Caixa en el marc de
les condicions aprovades en l'acord núm. 14/2011 del Ple i per import de 11,5 milions d'euros i 2 milions
d'euros, respectivament.
Atès que les condicions econòmiques de la pòlissa de crèdit a contractar amb 'La Caixa' són superiors a les
incloses en l'acord núm. 14/2011 pel que fa a la comissió d'obertura màxima i a la comissió per nodisponibilitat màxima (0,60% i 0,50%, respectivament, contra el 0,50% i el 0,20% aprovats en l'acord
14/2011).
Atesa la proposta presentada pel Vicerector de Política Econòmica i d'Organització en relació a les condicions
econòmiques i financeres definitives de les entitats financeres per a la formalització en l'any 2011 amb motiu de
les condicions a contractar amb 'La Caixa'.
Vist l'acord núm. 45/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de setembre, pel qual
s'informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta de modificar l'acord 14/2011 pres pel Ple
reunit el 26 de maig sobre la formalització d'operacions d'endeutament a curt termini per un import de 20
milions d'euros, en els termes i les condicions que es fan constar en l'acord 31/2011 del Ple de 22 de setembre.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Modificar l'Acord 14/2011 pres pel Ple reunit el 26 de maig sobre la formalització d'operacions
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros, en el sentit d'ampliar el percentatge màxim
de la comissió d'obertura i la comissió per no-disponibilitat, que passen del 0,50 % al 0,60 % i del 0,20 % al
0,50 %, respectivament.
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2) Acordar, perquè l'autoritzi el Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros, d'acord amb les característiques següents:
-

Termini màxim: 1 any.
Amortització: fins al venciment.
Tipus d'interès màxim: euríbor (12 mesos) + 2,75 %.
Comissió d'obertura màxima: 0,60 %.
Comissió per no-disponibilitat màxima: 0,50 % anual.

3) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerenta de l'Àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 32/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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 del Text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de
març de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres en el Consell de Govern de la UAB reunit el dia 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1)
Aprovar la creació de títols de màsters universitaris que s'annexen; 2) Elevar l'aprovació de la creació de títols
de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar la
vicerectora de Política 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 fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la creació dels nous títols de màsters universitaris següents:
a) Màster universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
b) Màster universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science
c) Màster universitari en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada / Information Engineering and
Advanced Computing
d) Màster universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
e) Màster universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 33/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Supressió de títols de màsters universitaris.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de supressió de títols de màsters universitaris, pels que no s'ha arribat mai a presentar la
memòria per a la sol·licitud de la verificació del títol.
Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de màsters universitaris iniciats en el seu dia i que
pel motiu abans esmentat no es van arribar a implementar.
Vist el que disposa el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre supressió de títols universitaris oficials de la UAB.
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 supressió
de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 26/2008 pres pel Ple del Consell Social reunit el 24 de juliol de 2008, pel qual s'acorda la
creació, entre d'altres, dels títols de màsters universitaris següents: a) Psicopedagogia; b) Logistics and Supply
Chain Management (LSCM); c) Infectologia Clínica.
Vist l'acord núm. 36/2008 pres pel Ple del Consell Social reunit el 30 d'octubre de 2008, pel qual s'acorda la
creació, entre d'altres, dels títols de màsters universitaris següents: a) Catàlisi homogènia; b) Electroquímica,
ciència i tecnologia.
Vist l'acord núm. 20/2010 pres pel Ple del Consell Social reunit el 29 de juny de 2010, pel qual s'acorda la
creació, entre d'altres, dels títols de màsters universitaris següents: a) Art i Arqueologia Precolombines; b)
Matemàtiques per a la investigació i les aplicacions; c) Motricitat, educació física i esport; d) Migracions
contemporànies; d) Residència d'especialitats en medicina veterinària; e) Patrimoni teatral clàssic espanyol.
Vist l'acord núm. 45/2010 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre de 2010, pel qual s'acorda,
entre d'altres, el canvi de denominació del títol de màster universitari en Art i Arqueologia Precolombines pel de
màster universitari en Arquelogia i Art Prehispànic.
Vist que, en virtut de l'acord 43/2009 pres pel Consell de Govern de 15 de juliol, s'inicia el procediment de
creació dels títols de màsters universitaris següents: a) Història, teoria i crítica del disseny; b) Noves
estratègies terapèutiques per malalties neurodegeneratives; c) Recerca en motricitat, art i educació; d)
Investigació en dret; e) Advocacia i Procura; f) Hematologia oncològica i trasplantament hemopoètic; g)
Atenció primària i Salut Comunitària; h) Teràpia de grup a la pràctica clínica.
Vist l'acord pres en el Consell de Govern de la UAB reunit el dia 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1)
Aprovar la supressió dels títols de màsters universitaris que s'annexen; 2) Elevar l'acord anterior al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora de Política 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 fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'ACORDA:
1) Aprovar la supressió dels títols de màsters universitaris següents:
a) Màster universitari en Història, Teoria i Crítica del Disseny
b) Màster universitari en Patrimoni Teatral Clàssic Espanyol
c) Màster universitari en Arqueologia i Art Prehispànic
d) Màster universitari en Noves Estratègies Terapèutiques per a Malalties Neurodegeneratives
e) Màster universitari en Catàlisi Homogènia
f) Màster universitari en Electroquímica, Ciència i Tecnologia
g) Màster universitari en Matemàtiques per a la Investigació i les Aplicacions
h) Màster universitari en Recerca en Motricitat, Art i Educació
i) Màster universitari en Motricitat, Educació Física i Esport
j) Màster universitari en Psicopedagogia
k) Màster universitari en Investigació en Dret
l) Màster universitari en Advocacia i Procura
m) Màster universitari en Logistics and Supply Chain Management (LSCM)
n) Màster universitari en Hematologia Oncològica i Trasplantament Hemopoètic
o) Màster universitari en Atenció Primària i Salut Comunitària
p) Màster universitari en Teràpia de Grup a la Pràctica Clínica
q) Màster universitari en Infectologia Clínica
r) Màster universitari en Migracions Contemporànies
s) Màster universitari enResidència d'Especialitats en Medicina Veterinària
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 34/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 173.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 226 del Text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre aprovada pel Consell de Govern en data 2 de
març de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari i títols de postgrau.
Atès l'article 29.1 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la creació de
nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que s'annexa; 2) Elevar l'aprovació de la creació de nous
títols de màsters i diplomes de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències;
3) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar el present 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,
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S'ACORDA:
1) Aprovar la creació dels nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents:
a) Màster en Gestió d'Empreses d'Assegurances
b) Màster en Mobilitat Urbana, Transport i Territori
c) Màster en Tractament i Patogènesi de la Sida
d) Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia
e) Màster en Andrologia Clínica
f) Màster en Periodisme de Viatges
g) Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Periodisme Literari
h) Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Escriptura i Creació Audiovisual
i) Màster en Realització Sonora i Locució Audiovisual. Especialitat en Direcció de Locutors
j) Màster en Realització Sonora i Locució Audiovisual. Especialitat en Disseny i So
k) Màster en Dret Animal i Societat / Animal Law and Society
l) Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
m) Màster en Cirurgia Oncològica
n) Postgrau en Periodisme Cultural per a Entitats
o) Postgrau en Reeducació del Sòl Pèlvic
p) Postgrau en Educació Sistèmica i Multidimensional
q) Postgrau en Realització Sonora i Locució Audiovisual
2) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 35/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Canvi de denominació d'estudis de postgrau propis.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 173.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Atès l'article 29.1 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la
modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis que s'annexa; 2) Elevar l'aprovació de la
modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències; 3) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment
d'aquest acord; 4) Comunicar el present 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 el canvi de denominació del títol de postgrau propi Gestió de Medi Ambient i Recursos Naturals pel
de Medi Ambient. Especialitat en Gestió de Conques i Recursos Naturals.
2) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquest acord.
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3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 36/2011, de 22 de setembre de 2011, del Consell Social
Nomenament de representacions.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 96 de la Llei 1/2033, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 7.4 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 12/2011 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 26 de juliol, pel
qual s'acorda: a) Aprovar, per a la definició de les directrius i per al seguiment de l'execució del projecte sobre
l'anàlisi del posicionament de la UAB en el seu entorn, la creació d'una Comissió de direcció política i una
Comissió executiva, cadascuna de les quals estarà composada, almenys, pels representants del Consell Social
de la UAB que s'acordin en sessió plenària i pels representants que designi la Universitat Autònoma de
Barcelona; b) Sol'licitar que, una vegada establertes les funcions de la Comissió de direcció política i la comissió
executiva de forma coordinada amb la presidenta de la Comissió Societat-Universitat, aquestes siguin
informades a la Comissió Societat-Universitat del Consell Social.
Vist que en la Comissió Societat-Universoitat de 26 de juliol de 2011 es va informar que els representants de la
UAB en la Comissió de direcció política són la rectora, el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació, el
vicerector d'Investigació i la vicerectora de Política Acadèmica. I que els representants de la UAB en la Comissió
executiva són el vicegerent de Recerca, el vicegerent d'Ordenació Acadèmica i el Cap d'Unitat d'Estudis del
Gabinet del rectorat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1. Aprovar el nomenament de la presidenta del Consell Social, la presidenta de la Comissió Societat-Universitat
i el president de la Comissió Econòmica com a representants del Consell Social en la Comissió de Direcció
Política del projecte sobre l'anàlisi del posicionament de la UAB en el seu entorn.
2. Aprovar el nomenament del senyor Xavier Verge Mestre i de la secretària executiva del Consell Social com a
representants del Consell Social en la Comissió Executiva del projecte sobre l'anàlisi del posicionament de la
UAB en el seu entorn.
3. Comunicar aquest acord al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació, als efectes de les gestions que
siguin oportunes.

I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 20/2011, de 13 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màsters universitaris.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
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Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 del Text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de
març de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres en el Consell de Govern de la UAB reunit el dia 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1)
Aprovar la creació de títols de màsters universitaris que s'annexen; 2) Elevar l'aprovació de la creació de títols
de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar la
vicerectora de Política 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 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) Aprovar la creació dels nous títols de màsters universitaris següents:
a) Màster universitari de Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
b) Màster universitari de Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Material Science
c) Màster universitari d'Enginyeria de la Informació i Computació Avançada / Information Engineering and
Advanced Computing
d) Màster universitari de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
e) Màster universitari d'Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 21/2011, de 13 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Supressió de títols de màsters universitaris.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de supressió de títols de màsters universitaris, pels que no s'ha arribat mai a presentar la
memòria per a la sol·licitud de la verificació del títol.
Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de màsters universitaris iniciats en el seu dia i que
pel motiu abans esmentat no es van arribar a implementar.
Vist el que disposa el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre supressió de títols universitaris oficials de la UAB.
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 supressió
de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.b) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l'acord núm. 26/2008 pres pel Ple del Consell Social reunit el 24 de juliol de 2008, pel qual s'acorda la
creació, entre d'altres, dels títols de màsters universitaris següents: a) Psicopedagogia; b) Logistics and Supply
Chain Management (LSCM); c) Infectologia Clínica.
Vist l'acord núm. 36/2008 pres pel Ple del Consell Social reunit el 30 d'octubre de 2008, pel qual s'acorda la
creació, entre d'altres, dels títols de màsters universitaris següents: a) Catàlisi homogènia; b) Electroquímica,
ciència i tecnologia.
Vist l'acord núm. 20/2010 pres pel Ple del Consell Social reunit el 29 de juny de 2010, pel qual s'acorda la
creació, entre d'altres, dels títols de màsters universitaris següents: a) Art i Arqueologia Precolombines; b)
Matemàtiques per a la investigació i les aplicacions; c) Motricitat, educació física i esport; d) Migracions
contemporànies; d) Residència d'especialitats en medicina veterinària; e) Patrimoni teatral clàssic espanyol.
Vist l'acord núm. 45/2010 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre de 2010, pel qual s'acorda,
entre d'altres, el canvi de denominació del títol de màster universitari en Art i Arqueologia Precolombines pel de
màster universitari en Arquelogia i Art Prehispànic.
Vist que, en virtut de l'acord 43/2009 pres pel Consell de Govern de 15 de juliol, s'inicia el procediment de
creació dels títols de màsters universitaris següents: a) Història, teoria i crítica del disseny; b) Noves
estratègies terapèutiques per malalties neurodegeneratives; c) Recerca en motricitat, art i educació; d)
Investigació en dret; e) Advocacia i Procura; f) Hematologia oncològica i trasplantament hemopoètic; g)
Atenció primària i Salut Comunitària; h) Teràpia de grup a la pràctica clínica.
Vist l'acord pres en el Consell de Govern de la UAB reunit el dia 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1)
Aprovar la supressió dels títols de màsters universitaris que s'annexen; 2) Elevar l'acord anterior al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora de Política 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 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) Aprovar la supressió dels títols de màsters universitaris següents:
a) Màster universitari d'Història, Teoria i Crítica del Disseny
b) Màster universitari de Patrimoni Teatral Clàssic Espanyol
c) Màster universitari d'Arqueologia i Art Prehispànic
d) Màster universitari de Noves Estratègies Terapèutiques per a Malalties Neurodegeneratives
e) Màster universitari de Catàlisi Homogènia
f) Màster universitari d'Electroquímica, Ciència i Tecnologia
g) Màster universitari de Matemàtiques per a la Investigació i les Aplicacions
h) Màster universitari de Recerca en Motricitat, Art i Educació
i) Màster universitari de Motricitat, Educació Física i Esport
j) Màster universitari de Psicopedagogia
k) Màster universitari d'Investigació en Dret
l) Màster universitari d'Advocacia i Procura
m) Màster universitari Logistics and Supply Chain Management (LSCM)
n) Màster universitari d'Hematologia Oncològica i Trasplantament Hemopoètic
o) Màster universitari d'Atenció Primària i Salut Comunitària
p) Màster universitari de Teràpia de Grup a la Pràctica Clínica
q) Màster universitari d'Infectologia Clínica
r) Màster universitari de Migracions Contemporànies
s) Màster universitari de Residència d'Especialitats en Medicina Veterinària
2)

Encarregar

a

la

vicerectora

de

Política

Acadèmica

l'execució

i

el

seguiment

d'aquest

acord.
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3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 22/2011, de 13 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 173.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 226 del Text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre aprovada pel Consell de Govern en data 2 de
març de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari i títols de postgrau.
Atès l'article 29.1 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la creació de
nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que s'annexa; 2) Elevar l'aprovació de la creació de nous
títols de màsters i diplomes de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències;
3) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar el present 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:
Informar

favorablement

el

Ple

del

Consell

Social

sobre

la

proposta

d'acord

següent:

1) Aprovar la creació dels nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents:
a) Màster de Gestió d'Empreses d'Assegurances
b) Màster de Mobilitat Urbana, Transport i Territori
c) Màster de Tractament i Patogènesi de la Sida
d) Màster de Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia
e) Màster d'Andrologia Clínica
f) Màster de Periodisme de Viatges
g) Màster de Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Periodisme Literari
h) Màster de Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Escriptura i Creació Audiovisual
i) Màster de Realització Sonora i Locució Audiovisual. Especialitat en Direcció de Locutors
j) Màster de Realització Sonora i Locució Audiovisual. Especialitat en Disseny i So
k) Màster de Dret Animal i Societat / Animal Law and Society
l) Màster de Suports per a la Inclusió Educativa i Social
m) Màster de Cirurgia Oncològica
n) Postgrau de Periodisme Cultural per a Entitats
o) Postgrau de Reeducació del Sòl Pèlvic
p) Postgrau d'Educació Sistèmica i Multidimensional
q) Postgrau de Realització Sonora i Locució Audiovisual
2) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 23/2011, de 13 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Canvi de denominació d'estudis de postgrau propis.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 173.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Atès l'article 29.1 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol de 2011, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la
modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis que s'annexa; 2) Elevar l'aprovació de la
modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències; 3) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment
d'aquest acord; 4) Comunicar el present 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:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el canvi de denominació del títol de postgrau propi Gestió de Medi Ambient i Recursos Naturals pel
de Medi Ambient. Especialitat en Gestió de Conques i Recursos Naturals.
2) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 24/2011, de 13 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Resolució de les sol·licituds de règim de permanència.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la normativa de permanència dels estudiants a la UAB aprovada en el Ple del Consell Social de 22 de
maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atesa la normativa de Permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de
2004.
Atès l'article 30.3b) del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes les sol·licituds de permanència presentades pels estudiants.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la continuïtat dels estudis per al curs acadèmic 2011-2012 dels alumnes de primer
curs que consten en el document CA 9/09-2011 que s'annexa a l'acta, als quals els és d'aplicació la Normativa
de permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.
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2) Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per l'alumna que
consta en el document CA 9/09-2011 que s'annexa a l'acta per a que es matriculi en el curs 2011/2012 de
l'assignatura que es fa constar en el document CA 9/09-2011, per a la que s'ha esgotat el nombre màxim de
convocatòries (a l'esmentada sol·licitud li és d'aplicació la Normativa de permanència aprovada pel Consell
Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999).
3) Informar desfavorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per l'alumna
que consta en el document CA 9/09-2011 que s'annexa a l'acta (a l'esmentada sol·licitud li és d'aplicació la
Normativa de permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004).

Acord 25/2011, de 13 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre la proposta d'actualització de les competències de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En el marc d'actualitzar les competències de la Comissió Acadèmica per adaptar-les a la normativa vigent i per
a incorporar determinades funcions que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya li atribueix
al Consell Social, a la Comissió Acadèmica de 15 de febrer de 2011 s'enceta el debat sobre l'actualització de les
competències de la Comissió Acadèmica del Consell Social, amb l'objectiu de comptar amb l'espai de discussió
pertinent amb caràcter previ a l'inici del procés d'aprovació corresponent en el Ple del Consell Social.
Fruit de les aportacions sorgides sobre la proposta presentada en la Comissió Acadèmica de 15 de febrer de
2011 i vist l'informe del Gabinet Jurídic de la UAB en relació a la proposta presentada a la comissió Acadèmica
reunida el 15 de febrer de 2011, en la Comissió Acadèmica de 14 de març de 2011 es facilita la versió
actualitzada del document presentat a la Comissió de 15 de febrer de 2011, en base a la qual es continua amb
el debat sobre l'actualització de les competències de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Ateses les reflexions addicionals sorgides en la Comissió Acadèmica de 13 de març de 2011 sobre la proposta
d'actualització de les competències de la Comissió Acadèmica del Consell Social presentada a la reunió, en el
sentit de:
- Valorar incloure com a competència de la Comissió Acadèmica la promoció de col·laboració amb els
ensenyaments superiors de formació professional, en base a la proposta concreta que es presenti a la reunió.
- Valorar incloure en les competències de la Comissió el paper del Consell Social en el reconeixement de
l'experiència
professional
pel
que
fa
a
l'expedient
acadèmic.
- Fer constar els títols de postgrau propis en l'apartat a del punt 1, a més dels de màsters, en base al que
procedeixi aplicar segons consulta al Gabinet Jurídic de la UAB (la qual es realitzarà una vegada es disposi de la
versió definitiva de proposta de competències de la Comissió, que es trametrà al Gabinet Jurídic per a la seva
revisió tècnica).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, amb l'objectiu de continuar amb el debat encetat per
tractar els assumptes exposats en el punt anterior, es presenta la proposta d'actualització de les competències
de la Comissió Acadèmica que recull les aportacions realitzades a la Comissió de 13 de març.
S'ACORDA:
1) Sotmetre a l'estudi tècnic del Gabinet Jurídic de la UAB la proposta de modificació de les competències de la
Comissió Acadèmica del Consell Social d'acord amb el que consta en el document CA 10/09-2011, com a pas
previ al procés d'aprovació corresponent per part del Ple del Consell Social, el qual es durà a terme en el marc
de modificació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social i una vegada la UAB hagi
procedit a l'adaptació tècnica dels seus Estatuts a la LOMLOU.
2) Informar a la Comissió Acadèmica del Consell Social sobre l'informe del Gabinet Jurídic que resulti de
l'estudi tècnic relatiu a la proposta de modificació de les competències de la Comissió.
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Acord 26/2011, de 13 de setembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informació sobre els drets i deures dels col·lectius de la UAB inscrits al directori de col·lectius de la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa l'experiència que ha tingut darrerament la Universitat Autònoma de Barcelona que ha fet palesa la
necessitat de disposar d'un directori on puguin ser inscrits el col·lectius de la UAB de caire associatiu que
desenvolupen activitats de forma estable, per tal de garantir els seus drets, facilitar les seves actuacions,
vetllar pel correcte compliment dels seus deures perquè puguin esdevenir d'aquesta manera un col·lectiu UAB
de ple dret.
Vistos l'article 7.1.r) del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova 'El Estatuto del
Estudiante Universitario' i l'article 147 dels Estatus de la UAB, els quals posen èmfasi en el reconeixement dels
drets i deures dels col·lectius i associacions que desenvolupin la seva activitat en el marc de la universitat.
Vist l'acord núm. 5/2011 pres per la Comissió d'Afers d'Estudiants del Consell de Govern reunida el dia 29 de
juny, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la creació i el règim jurídic del Directori de col·lectius de la Universitat
Autònoma de Barcelona; 2) Establir que es posposa la seva entrada en vigor fins a l'entrada en vigor del Text
Refós de les normatives complementàries de caràcter general aplicables als estudiants de la UAB; 3) Informar
al Consell de Govern i al Consell Social els presents acords; 4) Encarregar al delegat de la rectora per a
estudiants l'execució i el seguiment d'aquests acords, així com la presentació davant aquesta Comissió d'un
informe de caràcter anual sobre l'estat d'aplicació d'aquests criteris; 6) Comunicar els presents acords al
vicegerent d'ordenació acadèmica, i al cap de la unitat d'estudiants i de cultura per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atès l'article 90.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:
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada del règim jurídic del directori de col·lectius
de la Universitat Autònoma de Barcelona pel que fa als estudiants de la Universitat, i del fet que la seva entrada
en vigor s'ajorna fins a l'entrada en vigor del text refós de les normatives complementàries de caràcter general
aplicables als estudiants de la UAB.

I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 33/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acceptació de la participació de l'Ajuntament de Terrassa en l'Institut Universitari d'Estudis Europeus.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de polítiques i actuacions davant
les institucions de la Unió Europea, i la UAB integren el Consorci denominat Institut Universitari d'Estudis
Europeus (IUEE), el qual està adscrit a la UAB des de juny de 1992.
L'IUEE està organitzat com un centre interdisciplinari dedicat a l'educació superior, la recerca, la formació i la
capacitació en temes europeus o d'interès per a la Unió Europea.
L'IUEE, en consonància amb l'equip de Govern de la UAB, consideren especialment oportú ampliar els membres
que integren aquest consorci i incorporar d'altres administracions públiques amb interessos concurrents amb
aquests que preconitza aquest Consorci. L'Ajuntament de Terrassa ha mostrat el seu acord en la participació, la
qual es considera especialment convenient per la seva proximitat geogràfica a la UAB, per la seva eficàcia i pel
seu europeisme.

_____________________________________________________
28

BOUAB Núm. 88

Setembre del 2011

Atès l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès l'acord 67/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, pel qual s'acorda: 1) Acceptar la participació de
l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus, sens perjudici de les
competències que esdevingui oportú exercir pel propi Consorci i, eventualment, per la Generalitat de
Catalunya; 2) Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3)
Autoritzar la rectora, 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; 4) Encarregar a la vicerectora de Relacions Internacionals que faci el
seguiment de l'acompliment d'aquests acords; 5) Comunicar els presents acords a l'Institut Universitari
d'Estudis Europeus i a la resta d'òrgans interessats.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Acceptar la participació de l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus,
sens perjudici de les competències que sigui oportú que exerceixi el mateix Consorci i, eventualment, la
Generalitat de Catalunya.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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 representació en aquesta entitat.
3) Encarregar a la vicerectora de Relacions Internacionals que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest
acord.
4) Comunicar aquest acord a l'Institut Universitari d'Estudis Europeus i a la resta d'òrgans interessats.

Acord 34/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d'ús de l'edifici Eureka a favor de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició realitzada pel Director General de la Fundació Privada Parc de la UAB (FRUAB).
Atesa l'avaluació de la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la
cessió d'ús d'espais a la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, un cop analitzada la petició i les disponibilitats
d'espais a l'edifici EUREKA, i en la que constata l'interès de la UAB en l'esmentada cessió d'ús.
Atès que en dates 28 de setembre de 2004 i 23 de novembre de 2004 la UAB i el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB) van formalitzar uns convenis de col'laboració on es preveia la construcció d'un edifici
d'oficines en terrenys del Campus de la UAB per tal d'afavorir els contactes entre el món universitari i
l'empresarial, amb la finalitat de fer possible la incorporació de nous coneixements tecnològics a les empreses
radicades a Catalunya o aquelles que s'hi poguessin ubicar en un futur.
Atès que en data 11 de febrer de 2008 la UAB va atorgar una concessió administrativa al Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) sobre 6.170,83 m2 integrants de la finca registral inscrita a favor de la UAB al
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès 'llibre 908, tom 1.423, foli 93, finca número 45.277-, per a la
construcció i la seva posterior explotació d'un edifici anomenat EUREKA, per un termini de 30 anys, la qual va
ser aprovada per acord núm. 15/2007 del Consell Social de data 28 de juny de 2007.
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Atès que en data 21 de desembre de 2009 el CZFB i la UAB van subscriure un contracte d'arrendament per a ús
diferent del de vivenda, pel qual la UAB esdevingué arrendatària dels mòduls oficina i places d'aparcament de
l'edifici EUREKA, els quals es passen a detallar:
- Planta Baixa: Mòdul 1 de 80 m2; Mòdul 2 de 67 m2, Mòdul 3 de 67 m2; Mòdul 4 de 156 m2; Mòdul 5
de 94 m2; Mòdul 6 de 50 m2 i Mòdul 7 de 80m2. La total superfície dels Mòduls indicats de la planta
baixa és de 594 m2.
- Planta Primera: Mòdul 1 de 189 m2; Mòdul 2 de 181 m2; Mòdul 3 de 129 m2; Mòdul 4 de 146 m2;
Mòdul 5 de 136 m2; Mòdul 6 de 107 m2 i Mòdul 7 de 102 m2; Mòdul 8 de 100 m2; Mòdul 9 de 147 m2.
La total superfície dels Mòduls indicats a la planta primera és de 1.237 m2.
- Setze places d'aparcament, una per cada Mòdul oficina.
En aquest contracte d'arrendament es va convenir que la UAB havia de destinar els béns arrendats a
acollir diferents unitats i equips de recerca i desenvolupament (R+D), tant d'empreses com de la pròpia
UAB i la seva esfera, amb l'objectiu de facilitar i afavorir el contacte entre el món universitari i
l'empresarial, la gestió i del coneixement i la col'laboració entre empreses.
Atès que en data 21 de desembre de 2009 el CZFB i la UAB van subscriure una Acta d'entrega de superfícies de
l'edifici EUREKA en concepte de cànon concessional en virtut del qual el CZFB va lliurar a la UAB cinc places
d'aparcament de la planta soterrani i cinc-cents vint-i-dos metres quadrats (522 m2) de la planta baixa de
l'edifici
EUREKA.
Atès que en aquesta Acta d'entrega de superfícies les parts signatàries varen acordar que els espais lliurats en
concepte de cànon eren superiors a la inicialment pactada en la concessió (10 per 100 de la superfície útil total
de l'edifici), aquestes van fixar l'escreix existent en vuitanta-dos metres quadrats (82 m2) i van acordar la
obligació de la UAB de pagar la xifra de 1.230 €/mes 'IVA o el tribut que gravi aquesta quantitat apart- al CZFB,
revisable anualment, en concepte de compensació econòmica per aquest escreix i a pagar durant la vida de la
concessió. Aquesta quantitat es merita el dia 1 de cada mes en que estigui vigent el dret del CZFB, i serà
objecte de pagament en els deu dies següents, mitjançant transferència bancària.
Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 15 de setembre de 2011 el vicerector de
Projectes Estratègics i de Planificació informa que la Fundació Parc de Recerca UAB assumeix les despeses de
manteniment de la totalitat de l'Edifici Eureka, el que inclou les corresponents als espais cedits.
Atès l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atès l'informe econòmic emès per la vicegerència d'economia.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 49/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a l'autorització de la cessió d'ús
de cinc places d'aparcament del soterrani i 522 m2 de la planta baixa de l'edifici EUREKA a la Fundació Privada
Parc de la Recerca UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Autoritzar la cessió d'ús de cinc (5) places d'aparcament del soterrani i de 522 m2 de la planta baixa de
l'edifici Eureka a la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, segons el que disposa la legislació vigent en matèria
de patrimoni, d'acord amb les condicions següents:
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a) Objecte: cessió d'ús de cinc (5) places d'aparcament del soterrani i de cinc-cents vint-i-dos metres
quadrats (522) de la planta baixa de l'edifici Eureka ubicat a la finca registral inscrita a favor de la UAB
en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès (llibre 908, tom 1.423, foli 93, finca número
45.277).
b) Destinació: explotació dels espais dels quals se cedeix l'ús per finalitats pròpies de foment de la
innovació i la transferència del coneixement.
c) Durada: 10 anys; prorrogable automàticament, si no hi ha denúncia prèvia de qualsevol de les parts,
per a períodes iguals i successius de 10 anys fins a arribar al termini màxim de durada de la concessió
feta per la UAB a favor del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en data d'11 de febrer de 2008.
d) Règim econòmic: 1.230 euros mensuals a càrrec de la Fundació Parc de Recerca UAB (IVA o el tribut
que gravi aquesta quantitat a part), revisables anualment, meritant-se el dia 1 de cada mes en què
estigui vigent el dret del CZFB, i es pagaran en els deu dies següents mitjançant una transferència
bancària. Així mateix, la Fundació Parc de Recerca UAB assumeix les despeses de mantenimento de la
totalitat de l'Edifici Eureka i, per tant, inclou les corresponents als espais cedits.
e) Reversió: es produirà la reversió automàtica dels béns dels quals se cedeix l'ús al patrimoni de la UAB
en cas que aquests no es destinin a l'ús determinat.
f) Autorització de la UAB: qualsevol cessió a tercers de l'espai o les instal'lacions que constitueixen
l'objecte d'aquesta cessió d'ús ha de ser objecte d'una autorització expressa de la UAB.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar
els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.

Acord 35/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d'ús del Mòdul de Recerca C.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la UAB és titular dominical de la finca inscrita al Registre de la Propiedat de Cerdanyola del Vallès en el
Volum 1423, del llibre 908 de Cerdanyola, al foli 100, Finca núm. 45.279, inscripció 1ª, en virtut d'escriptura
d'agrupació de finques atorgada davant la notària de Barcelona, na Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d'abril de
2001, sota el número 1446 del seu protocol:
Terreny, situat a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de nou-cents cinquanta i cinc mil
tres-cents noranta-tres metres vuitanta-quatre dècims quadrats. Llinda: Nord, finques de la UAB,
finques de la Cooperativa de Vivendes de la UAB i amb torrent de la Clota; Sud, amb finques de la UAB i
finques de la senyora Assumpció Fatjó Pi; Est, amb finca del senyor José Margenta i amb hereus del
senyor Sanfeliu, i Oest, amb la finca segregada, registral 49.433 de Cerdanyola del Vallès, finques de la
UAB, finques del senyor Esteban Bigas, finques del senyor Jaime Burguet i amb finca registral número
44.336.
Atès que a l'any 2005 la UAB va projectar i iniciar l'edificació del 'Mòdul Parc de Recerca C' sobre la porció de
terreny indicada anteriorment, substanciant-se a tal efecte les següents licitacions:
a) Concurs públic núm. 1960/2005 per a l'adjudicació del contracte de consultoria consistent en la
redacció del projecte d'obra bàsic i executiu i la direcció de les obres del 'Mòdul de Recerca de Ciències',
el qual va ser adjudicat al despatx d'arquitectes 'ESPINET/UBACH ARQUITECTO, S.L.' en data 28 de juliol
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de 2005, formalitzant-se el contracte el 12 de setembre de 2005 per valor de 259.450,00 euros (IVA
inclòs);
b) Concurs públic núm. 2042/2005 per a l'adjudicació de la 1a fase de las obres del 'Mòdul de Recerca de
Ciències' 'corresponent al moviment de terres i estructures-, el qual va ser adjudicat a la companyia
VOPI-4, S.A. en data 16 de novembre de 2005, formalitzant-se el contracte el 23 de novembre de 2005
per valor de 831.069,98 euros (IVA inclòs) i havent-se lliurat l'obra el 13 de novembre de 2006;
c) Concurs públic núm. 2458/2007 per a l'adjudicació de la 2a fase de les obres del 'Mòdul de Recerca de
Ciències' 'corresponents a la coberta i als cerraments exteriors-, el qual va ser adjudicat a la companyia
VOPI-4, S.A. en data 15 de març de 2007, formalitzant-se el contracte el 26 de març de 2007 per valor
de 470.218,55 € (IVA inclòs) i havent-se lliurat l'obra el 9 de maig de 2008;
Atès que es va deixar per a una tercera fase l'execució de la resta de l'obra pendent de l'edifici, el qual va
passar a denominar-se 'Mòdul Parc de Recerca C'.
Atès que en data 6 de març de 1984 el CSIC i la UAB van formalitzar un Acord Marc de Col'laboració en virtut
del qual ambdues institucions mantenen relacions de col·laboració en diferents camps científics, fruit dels quals
el dia 29 de setembre de 2006 les parts compareixents varen signar un protocol d'intencions per a dotar a
l'Instituto de Ciencias del Espacio, que pertany al CSIC, d'espais suficients per a desenvolupar les seves
activitats a l'edifici 'Mòdul Parc de Recerca C'.
Atès que la ubicació en el Campus universitari de la UAB d'un institut d'aquestes característiques constitueix un
element estratègic i s'entén que contribuirà de forma significativa a la investigació científica i tecnològica de
l'espai en l'àmbit universitari.
Atès que la UAB i el CSIC, per tal de garantir la seva ubicació en el campus, han formalitzat un acord en virtut
del qual la UAB ha cedit l'ús al CSIC de la superfície de 1.235 m2 del terreny de la finca registral 42.279
anteriorment identificada, on es troba ubicat el 'Mòdul Parc de Recerca C', junt amb la part del mateix que es
troba actualment edificat, amb l'objectiu que el CSIC en disposi en règim de concessió administrativa, per a la
realització de les obres de la tercera fase de construcció de l'esmentat edifici i la seva posterior explotació,
acord aquest que s'ha de sotmetre a la ratificació per part dels òrgans de govern de la UAB per a la seva
eficàcia.
D'acord amb allò que estableix l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 50/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a donar-se per assabentat dels
antecedents exposats i en relació a la cessió d'ús al CSIC d'una superfície de terreny de 1.235 m2 on es troba
ubicat el 'Mòdul Parc de Recerca C'.
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 dels antecedents exposats i donar la conformitat a la formalització d'una concessió
administrativa al CSIC sobre els espais i l'edificació que a continuació s'identifiquen, d'acord amb allò que
disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, i amb subjecció a les condicions següents:
a) Objecte: concessió administrativa en virtut de la qual la UAB cedeix l'ús al CSIC d'una superfície de
terreny de 1.235 m2 de la finca registral 42.279 anteriorment identificada on es troba situat el Mòdul
Parc de Recerca C, en procés de construcció, i de tot allò que actualment estigui edificat perquè el CSIC
finalitzi l'obra pendent i gaudeixi l'ús exclusiu del terreny esmentat i la pràctica totalitat de l'obra final.
S'annexen en el document CE 36/09-2011 els plànols de situació, d'emplaçament i de l'edifici projectat.
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b) Aportació econòmica: el CSIC no aporta cap cànon perquè assumeix el cost de l'obra pendent i la UAB
es beneficia de l'ús de la tercera planta de l'edifici en els termes que es concretin per part de la UAB i el
CSIC.
c) Termini de durada: 60 anys des de la finalització de l'obra projectada.
d) Destinació: el CSIC ha de realitzar les obres de la tercera fase de construcció del Mòdul Parc de
Recerca C i posteriorment l'explotarà, i hi ubicarà la seu de l'Instituto de Ciencias del Espacio.
e) Despeses de manteniment i conservació dels espais: seran assumides pel CSIC.
2) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 36/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d'ús d'una superfície de terreny a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d'ús d'espais
a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia (ICP).
Atès que l'ICP és una fundació privada en la que participen el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya i la UAB, dedicada a la investigació en paleontologia, que forma part del
programa CERCA de la Generalitat de Catalunya i està adscrita al Parc de Recerca UAB.
Atès que en data 31 d'octubre de 2007 la UAB i l'ICP van signar un conveni en virtut del qual s'autoritzava a
l'ICP a instal'lar i ocupar uns pavellons prefabricats fins que es decidís i adeqüés la ubicació definitiva de
l'Institut.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a la UAB una subvenció de 8.690.000 euros per a la
construcció d'un nou edifici destinat a la ubicació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), institut
universitari d'investigació propi de la UAB, i que també ha atorgat a l'ICP una subvenció per a la construcció
dels nous espais de l'ICP, en el marc de la convocatòria FEDER Catalunya 2007-2013.
Atès que la UAB ha arribat a un acord amb l'IPC en relació amb el projecte de construcció d'un nou edifici al
campus de la UAB amb la finalitat de donar ubicació a l'ICTA i l'ICP i la distribució d'espais que ha d'ubicar
l'ICTA i l'ICP.
Atès que la UAB és titular dominical de la finca la descripció de la qual es passa a realitzar, inscrita en el
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès al Volum 1423, del llibre 908 de Cerdanyola, al foli 96, Finca
número 45.277, inscripció 1ª, en virtut d'escriptura d'agrupació de finques, atorgada davant la notària de
Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d'abril de 2011, sota el número 1445 del seu protocol:
Porció de terreny, situada a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, d'extensió quatre cents
cinquanta set mil cent dos metres quadrats. Afronta al Nord amb finques de la Universitat Autònoma de
Barcelona; a l'Est, amb l'Heretat Planas de successors de Juan Margenat; a l'Oest amb torrent i bosc del
Fatxó del Xiprés i peça de terra denominada Mas Salós; al Sud, amb una carretera amb finca del
Marquès de Cerdanyola i amb finca adquirida per 'Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes'.
Atès que dintre d'aquesta porció de terreny la UAB té intenció d'ubicar l'edifici on quedaran ubicats l'ICTA i l'ICP
davant l'autopista AP7, al costat de l'edifici EUREKA i en front de l'edifici del Centre d'Investigació en
Agrogenòmica (CRAG), en una parcel'la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1.600 m2 i un sostre de
5.000 m2.
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Vist l'article 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 núm. 51/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a l'autorització de l'atorgament
d'una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia.
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 l'atorgament d'una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia,
sobre els espais que s'identifiquen a continuació, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de
patrimoni, d'acord amb les condicions següents:
a) Objecte: concessió administrativa en virtut de la qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeix, a
la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia, l'ús d'una superfície de terreny consistent en 2.228
m2 dels 7.500 m2 construïts d'obra nova de l'edifici ICTA-ICP que la UAB té previst edificar, i cedeix l'ús
compartit amb la UAB de 180 m2 dels 7.500 construïts de l'edifici esmentat, el qual estarà situat en una
parcel'la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1.600 m2 i un sostre de 5.000 m2, radicada a la
finca núm. 45.277 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès, segons plànols de situació i
emplaçament que s'annexen en el document CE 37/09-2011.
b) Aportació econòmica de l'ICP: no es cobra cap cànon perquè la Fundació Privada Institut Català de
Paleontologia aporta 3.300.000 € a la fase de construcció prèvia de l'edifici ICTA-ICP.
c) Termini de durada: 50 anys des de la finalització de l'obra projectada; prorrogable per al mateix
termini i amb les formalitats establertes a la legislació patrimonial d'aplicació.
d) Destinació: la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia destinarà aquests espais a les
finalitats pròpies de l'Institut i no podrà destinar la superfície cedida a una finalitat diferent de la
prevista.
2) Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 37/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d'ús a la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia d'un espai de 1.030 m2.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d'ús d'espais
a la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN).
Atès que l'ICN és una fundació privada en la que participen el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya i la UAB.
Atès que la UAB està interessada en fidelitzar i incrementar el vincle amb instituts de recerca amb cert
component estratègic, com és el cas de l'ICN, s'han anat signant uns convenis que han possibilitat l'habilitació
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d'espais útils per l'ICN i també per la UAB. Actualment esdevé oportú liquidar els aspectes econòmics presents i
dirigir els esforços a garantir una ubicació definitiva i estable dins el campus.
Els antecedents sobre els que pivoten les propostes d'acord que es presenten a aprovació són els següents:
- En data 12 de desembre de 2006 la UAB i l'ICN van subscriure un conveni en virtut del qual la UAB va
cedir a l'ICN, de forma temporal 'com a màxim l'1 de novembre de 2008- i gratuïta, el dret d'ús d'un
espai de 1.030 m2 repartits en dues plantes (segona i tercera) a l'ampliació de l'edifici on s'ubica l'Escola
d'Enginyeria, assumint l'ICN, inicialment, els costos associats a l'adequació dels espais, per valor
d'1.000.000 d'euros, comprometent-se la UAB retornar aquests diners no més tard de l'1 de febrer de
2008.
- En data 29 de juny de 2007 les parts signatàries van formalitzar la primera addenda a l'anterior
conveni, en virtut de la qual es va incorporar en les condicions financeres del conveni, que l'ICN es feia
càrrec, inicialment, dels costos associats a la compra dels mobiliari d'oficina i el mobiliari dels laboratoris
de la Planta 2 (segona fase), els quals es valoraven en 200.000 euros.
- En data 19 d'octubre de 2007 les parts signatàries van formalitzar la segona addenda al conveni, en
virtut de la qual es va estimar el cost de les obres d'adequació dels espais de la Planta 2 (segona fase) i
l'ICN va ampliar l'assumpció inicial dels costos de la compra de mobiliari a les dues plantes (Planta 2 i 3),
tot això com a conseqüència de la construcció de nous laboratoris de recerca resultant, una xifra global
per tots els conceptes (obres fases 1 i 2, i mobiliari i laboratori) d'import 1.300.000 euros.
- En data 24 de gener de 2008 les parts signatàries van formalitzar la tercera addenda al conveni, en
virtut de la qual es va modificar la data en la que la UAB retornaria els imports avançats per les obres i
pel mobiliari satisfet, inicialment, per l'ICN, concretant-se en 1 mes a comptar des del requeriment de
pagament efectuat per l'ICN. També es va modificar el termini màxim d'ocupació establert inicialment
fins l'1 de novembre de 2008 -9 mesos des de la data límit perquè la UAB retornés a l'ICN els diners per
ella avançats- pel moment en que la UAB retornés els diners a l'ICN establint-se com a tal data el mes de
juliol de 2009.
- En data 30 de juny de 2009 ha estat formalitzada la quarta addenda al conveni, en virtut de la qual es
va pactar que l'ICN assumia definitivament els costos d'adquisició i la titularitat del mobiliari d'oficina i de
laboratoris i que des de l'1 d'agost de 2009 l'ICN pagaria un lloguer mensual per import de 15.450 euros
(IVA no inclòs), ampliant el termini d'ocupació fins el mes de juny de 2011, amb una pròrroga
automàtica de sis mesos de durada i amb altres possibles pròrrogues voluntàries per períodes de sis
mesos.
- En data 1 de desembre de 2010 la UAB i l'ICN han formalitzat un conveni en virtut del qual s'inicia el
procés de liquidació dels costos de les obres d'adequació dels espais de la segona i tercera planta per
valor de 817.997,71 euros, establint-se la obligació de la UAB de retornar a l'ICN l'esmentat import.
D'acord amb allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre de patrimoni de les
Administracions Públiques, 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, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de
juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l'article 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 núm. 52/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a als acords formalitzats entre
la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i a l'autorització de la cessió d'ús d'un
espai de 1.030 m2 a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Donar-se per assabentats dels acords formalitzats entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) en relació amb la cessió d'ús d'un espai de 1.030 m2
repartits en dues plantes (segona i tercera) a l'ampliació de l'edifici on s'ubica l'Escola d'Enginyeria, i ratificar
tots els actes realitzats per la UAB a aquest efecte.
2) Autoritzar la cessió d'ús d'un espai de 1.030 m2 repartits en dues plantes (segona i tercera) a l'ampliació de
l'edifici on s'ubica l'Escola d'Enginyeria, fins al mes de desembre de 2011, amb la possibilitat de prorrogar la
cessió d'ús per voluntat de les dues parts contractants per a períodes iguals i successius de sis mesos de
durada.
3) Encarregar a la vicegerenta d'Economia que prepari la liquidació econòmica corresponent.
4) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que prepari una proposta de concessió
administrativa o el document jurídic que correspongui per a la ubicació definitiva de l'ICN, si s'escau, al campus
de la UAB.
5) Encarregar al Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
6) Comunicar aquest acord a l'ICN i al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 38/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d'ús d'una patent a l'empresa Grífols, SA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la ratificació del contracte
de llicència de Patent Europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre la Fundació Institut
d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA) i Grífols, S.A. (Grífols), en
virtut del qual les tres primeres institucions van conferir, en relació als seus percentatges de participació sobre
la patent, una llicència exclusiva d'ús i explotació de l'esmentada patent a Grífols, a canvi d'un cànon, en tot el
món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial.
Vits 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 núm. 53/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, en relació a la ratificació del
contracte de llicència de Patent Europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre la Fundació

_____________________________________________________
36

BOUAB Núm. 88

Setembre del 2011

Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA), i Grífols, S.A.
(Grífols).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Ratificar el contracte de llicència de patent europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre
la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA), i Grífols,
SA (Grífols), en virtut del qual les tres primeres institucions van conferir, en relació amb els seus percentatges
de participació sobre la patent, una llicència exclusiva d'ús i explotació de la patent a Grífols, a canvi d'un
cànon, en tot el món i per al termini de durada dels drets de propietat industrial, d'acord amb el que consta en
el document CE 38/09-2011.
2) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.

Acord 39/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Autoritzar a la UAB a deixar de participar en l'entitat Invertec.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d'accions representatives del capital social de la
companyia Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA (INVERTEC), d'acord al següent
desglossament:
Titular

Capital
subscrit

Accions

Números

Percentatge en el
capital

Generalita de Catalunya

200.000 €

20.000

1 a 20.000

1,1199%

Agència de Suport
Cataluna, ACC1Ó

a

l'Empresa

17.483.000 € 1.748.300

De 20.001 a 320.000,
97,90%
337.501 a 1.785.800

Finaves Sociedad 2 Capital de Riesgo,
25.000 €
SA

2.500

320.001 a 322.500

0,1399%

Universitat de Girona

2.500

322.501 a 325.000

0,1399%

25.000 €

Universitat de Barcelona

25.000 €

2.500

325.001 a 327.500

0,1399%

Universitat Politècnica de Barcelona

25.000 €

2.500

327.501 a 330.000

0,1399%

Universitat Autònoma de Barcelona

25.000 €

2.500

330.001 a 332.500

0,1399%

Fundació Privada Parc d'Innovació
25.000 €
Tecnològica i Empresaril La Salle

2.500

332.501 a 335.000

0,1399%

Universitat Rovira i Virgili

2.500

335.001 a 337.500

0,1399%

25.000 €

Atès que l'acta de la Junta General Ordinària d'Accionistes d'INVERTEC celebrada el 31 de juliol de 2009 es
recull el següent:
'QUART.- Precs i preguntes.
La Sra. Marta Esteves informa als assistents, amb l'ajut d'una presentació de PowerPoint, sobre el
projecte de constituir un fons d'inversió gestionat per l'ICF al qual INVERTEC traspassaria tota la seva
cartera de participades, deixant d'altra banda la titularitat i la gestió dels préstecs participatius ja
atorgats al CIDEM.
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A aquest respecte, informa sobre els objectius del canvi que es proposa, i sobre les característiques que
tindria el nou fons de l'ICF i el procés decisori que es seguiria en matèria d'inversions.
Per tal que l'estructuració d'aquesta operació sigui més fàcil, la idea seria que el CIDEM adquirís el 100%
de les accions d'INVERTEC. De cara a la participació dels actuals accionistes d'INVERTEC al nou fons,
encara no és una qüestió que hagi quedat tancada, però s'oferiria els antics accionistes d'INVERTEC la
possibilitat de participar en el fons.
El Sr. Josep Anton Ferré demana que per tal de poder transmetre tota aquesta informació als òrgans de
govern de cadascuna de les entitats accionistes d'INVERTEC, convindria que per part d'ACC1Ó es faci una
comunicació expressa dels diferents aspectes de l'operació.
El Sr. Serra comenta que de cara a les Universitats, es pot prendre en unicitat d'acte, i per posar de
relleu la continuïtat de la participació, l'acord de vendre la participació a INVERTEC i d'entrar en el futur
fons de l'ICF.
El Sr. Ferràs manifesta que ACC1Ó creu que és important que les Universitats continuïn presents en el
circuit de creació d'empreses, com a participació més estratègica que significativa des d'un punt de vista
econòmic.'
Atès l'acord del Govern de la Generalitat GOV/250/2010, de 9 de desembre, en virtut del qual es va:
1. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a votar favorablement, en la seva condició de
sòcia majoritària de la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, una reducció
de capital social dirigida a amortitzar les 37.500 accions dels socis minoritaris, o a procedir a l'adquisició
onerosa o gratuïta de totes les accions esmentades per un preu màxim total de 375.000,00 euros o a
realitzar qualsevol altra actuació o negoci jurídic que sigui necessari per tal que ACC1Ó esdevingui
accionista únic d'aquesta societat, sempre amb el límit de 375.000,00 euros com a contraprestació total
a desemborsar per ACC1Ó amb aquesta finalitat.
2. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a votar a favor de la dissolució sense liquidació de
la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, un cop ACC1Ó n'esdevingui l'única
accionista, mitjançant la transmissió cessió global de l'actiu i el passiu de la societat dissolta, i a acceptar
ACC1Ó aquesta transmissió patrimonial global.
3. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a transmetre, directament com a titular o
indirectament com a sòcia única de la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA,
un cop ho esdevingui, la totalitat de les participacions en altres empreses d'aquesta societat al Fons
d'Inversió en Empreses Tecnològiques FCR de Règim Simplificat, pel preu corresponent al seu valor net
comptable segons els comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2009.
4. Autoritzar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a participar en el Fons d'Inversió en Empreses
Tecnològiques, FCR de Règim Simplificat, un cop hagi estat constituït i que serà gestionat per l'Institut
Català de Finances Capital, SGECR, SA, i a subscriure i desemborsar participacions per un import màxim
de dotze milions (12.000.000,00) d'euros. La participació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana
serà com a màxim del 80% del Fons.
5. Facultar l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, els seus representants en els òrgans de govern de
la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, i la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya perquè duguin a terme totes les actuacions necessàries per a l'efectivitat
del que disposa aquest Acord.
6. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com donar-ne
compte al Parlament de Catalunya.
Atès que la UAB, a instàncies d'INVERTEC i confirmada la conveniència pel Vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació, entén que és necessari desvincular-se de la societat esmentada.
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Atès que la UAB, a instàncies d'INVERTEC i confirmada la conveniència pel Vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació, entén que és necessari desvincular-se de la societat esmentada.
D'acord amb allò que estableix l'article 329 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova
la llei de societats de capital, que preveu com a modalitat de reducció del capital de la companyia quan aquesta
estigui destinada a tornar el valor de les aportacions efectuades pels socis.
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.2. apartat h, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l'acord núm. 55/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, en relació a la proposta d'autoritzar a la
UAB a deixar de participar en l'entitat INVERTEC.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Autoritzar la rectora, o la persona en què delegui, a votar favorablement en la Junta General de la
companyia Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, en la seva condició d'accionista
de la societat, pel que fa a la reducció del capital social dirigida a amortitzar les 37.500 accions dels socis
minoritaris, amb devolució del valor de les aportacions realitzades pels socis les accions dels quals són objecte
de reducció, resultant una aportació mínima per la Universitat Autònoma de Barcelona de 25.000 euros, o a
realitzar qualsevol altre negoci jurídic que impliqui la sortida de la Universitat Autònoma de Barcelona del
capital social de la companyia esmentada obtenint un rendiment mínim de 25.000 euros.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment del compliment
d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.

Acord 40/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acceptació de cessió d'espais de l'Hospital de l'Esperança
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la ratificació del conveni signat entre el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (Parc de Salut Mar) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en data 12 de maig de
2011, en virtut del qual el Parc de Salut Mar va concedir a la UAB de forma gratuïta una llicència d'ús
d'ocupació, per 20 anys, de 248,40 m2 ubicats en el soterrani 2 de l'Hospital de l'Esperança, radicat al carrer
Sant Josep de la Muntanya 12, per a destinar-los a aules per a la docència teòrico-pràctica per al grau de
Fisioteràpia.
D'acord amb allò que disposen l'article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, l'article
204 dels Estatuts de la UAB (Estatuts) en relació amb els articles 155 a 157 de la Llei 1/2003, de 3 de
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, l'article 64.q), 204.1, 205, 206, apartats 1 i 2 dels
Estatuts.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
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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 núm. 54/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, en relació al conveni formalitzat
entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona en data 12 de maig de
2011 en virtut del qual el Parc de Salut va concedir a la UAB de forma gratuïta una llicència d'ús d'ocupació, per
20 anys, de 248,40 m2 ubicats en el soterrani 2 de l'Hospital de l'Esperança.
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 assabentats del conveni formalitzat entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la
Universitat Autònoma de Barcelona en data de 12 de maig de 2011, en virtut del qual el Parc de Salut va
concedir a la UAB, de manera gratuïta, una llicència d'ús d'ocupació per a 20 anys de 248,40 m2 ubicats al
soterrani 2 de l'Hospital de l'Esperança, situat al carrer Sant Josep de la Muntanya, 12, per a destinar-los a
aules per a la docència teoricopràctica per al grau de Fisioteràpia, i per tant acceptar la cessió d'ús en els
termes del negoci jurídic esmentat, d'acord amb el que consta en el document CE 39/09-2011.
2) Encarregar al Gerent que faci el seguiment del compliment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al Gerent.

Acord 41/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Aprovació del balanç, memòria econòmica, compte de resultats i liquidació del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2010
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2, de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
Vistos els articles 89.e i 164 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 32/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol de 2011, en relació a la proposta de
memòria, compte de resultats i liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de
desembre de 2010.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l'exercici de 2010, i donar-se per assabentats de l'informe
d'opinió d'auditoria i l'informe de gestió de la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 40/09-2011.
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2) Comunicar aquest acord al vicerector de Política Econòmica i d'Organització, al gerent i a la vicegerenta de
l'Àmbit Econòmic, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 42/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Mesures de contenció de la despesa i pla d'ajustament pressupostari de la UAB corresponents a l'any 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Pressupost de la UAB corresponent a l'any 2011, aprovat en acord núm. 9/2011 del Ple del Consell
Social de data 24 de març.
Vist el projecte de Pressupost de la Generalitat corresponent a l'any 2011, en el que es confirma que enguany
aquesta Universitat i la resta d'Universitats Públiques de Catalunya veuran retallat de forma significativa el seu
finançament, i concretament, que es preveu que la UAB vegi disminuïda l'aportació de la Generalitat en 34
milions d'euros.
Vist allò que disposa el Decret 109/2011, d'11 de gener, mitjançant el qual s'estableixen els criteris d'aplicació
a la pròrroga de pressupostos de la Generalitat de Catalunya mentre no siguin aprovats els que corresponen al
2011, i en el qual són acordades una sèrie de mesures en matèria de despeses de personal, corrents i
d'inversió que incideixen directament sobre les Universitats Públiques Catalanes.
Atès que les bases d'execució del pressupost de la UAB de l'any 2011 aprovat en el Ple del Consell Social de 24
de març, en la seva disposició addicional quarta, preveuen expressament que: 'l'execució de les partides de
despesa del pressupost 2011 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas
de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que
no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que considerin els òrgans de
govern de la Universitat.'
Atès que la UAB ha hagut de prendre mesures provisionals d'ajornament de la despesa que preveien una
aplicabilitat fins el dia 30 de juny de 2011, les quals van ser aprovades per la Comissió d'Economia i
d'Organització en data 11 d'abril de 2011 i que transcorregut el termini fixat era oportú i necessari que la UAB
adoptés les mesures que havien de substituir les esmentades mesures provisionals.
Atès que la Comissió d'Economia i Organització del Consell de Govern en diverses sessions i d'acord amb les
bases d'execuciió del pressupost 2011 ha treballat i ha aprovat el document de mesures de contenció de la
despesa 2011, el qual deroga les mesures provisionals d'ajornament de la despesa aprovades per la Comissió
d'Economia i Organització l'11 d'abril de 2011.
Atès que la UAB necessita un pla d'ajustament pressupostari que serveixi pel 2011 per atendre les
circumstàncies expressades en els paràgrafs anteriors.
Vist que el pla d'ajustament pressupostari 2011 ha estat elaborat a proposta de l'equip de govern de la UAB i
aprovat per la Comissió d'Economia i d'Organització en data 30 de juny de 2011, la qual ha acordat assabentarne al Consell de Govern i al Consell Social.
Vist que el pla d'ajustament 2011 conté una sèrie de mesures d'estalvi en relació amb els següents àmbits:
funcionament (estalvi energètic i d'eficiència en el campus, cofinançament d'alguns serveis, millores en les
compres, reducció de despesa sense alterar el funcionament de serveis, revisió de polítiques de cànon, mesures
que milloren l'eficiència dels serveis i la seva promoció, mesures per millorar el lliurament de dades UAB)
inversions, nous ingressos (mesures que ha de promoure la Generalitat però que afecten els nostres ingressos,
mesures que pot aplicar la UAB i mesures que la UAB ha de negociar/reivindicar davant altres instàncies),
personal (model de distribució de recursos PDI (EEES), mesures que afecten a la plantilla de PAS, Mesures que
afecten als serveis, i altres mesures que afecten al PDI).
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Vist l'acord núm. 29/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol, pel quals s'acorda: 1) Donar-se per
assabentat de les mesures de contenció de la despesa per a l'any 2011 (que substitueixen i deroguen les
mesures provisionals d'ajornament de la despesa aprovades per la Comissió d'Economia i d'Organització l'11
d'abril de 2011), tot confirmant la suspensió dels preceptes de les normes internes de la UAB que puguin
resultar afectades; 2) Assabentar d'aquest acord al Consell Social; 3) Encarregar al vicerector de Política
Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Vist l'acord núm. 30/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol, pel quals s'acorda: 1) Donar-se per
assabentat del pla d'ajustament pressupostari per a l'any 2011; 2) Assabentar d'aquest acord al Consell Social;
3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de:
a) Les mesures de contenció de la despesa per a l'any 2011 (que substitueixen i deroguen les mesures
provisionals d'ajornament de la despesa aprovades per la Comissió d'Economia i d'Organització l'11
d'abril de 2011) en els termes que es recullen al document CE 41/09-2011, tot confirmant la suspensió
dels preceptes de les normes internes de la UAB que en puguin resultar afectades.
b) El Pla d'ajustament pressupostari per a l'any 2011, en els termes que es recullen en el document CE
42/09-2011.
2) Informar el Ple del Consell Social sobre les mesures de contenció de la despesa i el Pla d'ajustament per a
l'any 2011.

Acord 43/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2010
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Atès l'article 124 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la
UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici de 2010, d'acord amb el que consta en el
document CE 43/09-2011.

Acord 44/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Destinació del romanent acumulat del Consell Social de la UAB.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'actual context econòmic, de forta restricció pressupostària que, en base a les directrius de la Generalitat
de Catalunya, implica l'aplicació de mesures d'ajust pressupostari i l'elaboració d'un pla econòmic plurianual per
a l'equilibri pressupostari per part de les universitats públiques catalanes.
Vist que el romanent acumulat previst del Consell Social de la UAB a 31 de desembre de 2011 és d'import
144.000 euros, quantia que resulta de descomptar al romanent acumulat de l'exercici 2010 (386.079 euros),
l'import del romanent compromès pressupostat a l'exercici 2011 (214.023 euros) i el romanent compromès per
a l'exercici 2012 i posteriors (28.056 euros) segons els acords corresponents presos pel Consell Social.
Atès el compromís del Consell Social per col'laborar i donar el seu suport en el marc de les mesures d'ajust de
l'any 2011 inserides en el procés d'equilibri pressupostari de la UAB.
Atès que amb motiu de l'exposat anteriorment es valora com a actuació estratègica del Consell Social aportar al
Pressupost de la UAB corresponent a l'exercici 2011 la quantitat de 144.000 euros, que és l'import previst de
romanent acumulat no compromès a 31 de desembre de 2011.
Vist l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la
UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta que el Consell Social de la UAB aporti al
pressupost de la UAB corresponent a l'any 2011 la quantitat de 144.000 euros, que és l'import previst de
romanent acumulat no compromès del Consell Social el dia 31 de desembre de 2011.

Acord 45/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de l'acord 14/2011 del Ple per a la formalització d'operacions d'endeutament.
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'article 22.1 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 12 de maig de 2011 i en el Ple de 26 de maig
de 2011 es va presentar un informe sobre la necessitat de que la UAB procedeixi a l'any 2011 a la formalització
d'operacions d'endeutament a curt termini per import de 20 milions d'euros.
Vist l'acord núm. 14/2011 pres pel Ple de 26 de maig, pel qual s'aprova acordar, perquè sigui autoritzada pel
Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt termini per un
import de 20 milions d'euros, d'acord amb les següents característiques:
- Termini màxim: 1 any
- Amortització: al venciment
- Tipus d'interès màxim: Euribor (12 mesos) + 2,75%
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- Comissió d'obertura màxima: 0,50%
- Comissió per no-disponibilitat màxima: 0,20% anual
Vist que la UAB ha contractat una pòlissa de crèdit amb el Banc Santander i amb Catalunya Caixa en el marc de
les condicions aprovades en l'acord núm. 14/2011 del Ple i per import de 11,5 milions d'euros i 2 milions
d'euros, respectivament.
Atès que les condicions econòmiques de la pòlissa de crèdit a contractar amb 'La Caixa' són superiors a les
incloses en l'acord núm. 14/2011 pel que fa a la comissió d'obertura màxima i a la comissió per nodisponibilitat màxima (0,60% i 0,50%, respectivament, contra el 0,50% i el 0,20% aprovats en l'acord
14/2011).
Atesa la proposta presentada pel Vicerector de Política Econòmica i d'Organització en relació a les condicions
econòmiques i financeres definitives de les entitats financeres per a la formalització en l'any 2011 amb motiu de
les condicions a contractar amb 'La Caixa'.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Modificar l'Acord 14/2011 pres pel Ple reunit el 26 de maig sobre la formalització d'operacions
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros, en el sentit d'ampliar el percentatge màxim
de la comissió d'obertura i la comissió per no-disponibilitat, que passen del 0,50 % al 0,60 % i del 0,20 % al
0,50 %, respectivament.
2) Acordar, perquè l'autoritzi el Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros, d'acord amb les característiques següents:
-

Termini màxim: 1 any.
Amortització: fins al venciment.
Tipus d'interès màxim: euríbor (12 mesos) + 2,75 %.
Comissió d'obertura màxima: 0,60 %.
Comissió per no-disponibilitat màxima: 0,50 % anual.

3) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerenta de l'Àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 46/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Adhesió de la UAB a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
Vist l'acord núm. 66/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, pel qual es ratifica l'adhesió de la UAB a la
Xarxa Catalana d'Universitats Saludables i s'eleva l'acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Ratificar l'adhesió de la UAB a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables, la qual no suposa cap compromís
econòmic per a la UAB.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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 representació en aquesta entitat.
3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització que faci el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord a l'entitat interessada.

Acord 47/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en l'Associació Barcelona Campus.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
Vist l'acord núm. 66/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, pel qual s'aprova la participació de la UAB
en l'Associació Barcelona Campus i s'eleva l'acord per tal que el Consell Social exerceixi les seves competències.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UAB en l'Associació Barcelona Campus.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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 representació en aquesta associació.
3) Encarregar a la vicerectora de Relacions Internacionals que faci el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord a l'entitat interessada.

Acord 48/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en l'Asociación Conferencia Internacional de Entidades Alumni.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
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Atès l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
Vist l'acord núm. 66/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, pel qual s'aprova la participació de la UAB
en la 'Asociación Conferencia Internacional de Entidades Alumni'.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UAB en l'Asociación Conferencia Internacional de Entidades Alumni, amb una
quota anual d'associat de 200 euros.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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 representació en aquesta associació.
3) Encarregar al vicerector de Transferència Social i Cultural que faci el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord a l'entitat interessada.

Acord 49/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en l'Asociación Red de Apoyo a la Gestión Educativa.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
Vist l'acord núm. 66/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol, pel qual s'aprova la participació de la UAB
en la 'Asociación Red de Apoyo a la Gestión Educativa'.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UAB a l'Asociación Red Apoyo a la Gestión Educativa, la qual no suposa cap
compromís econòmic per la UAB.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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 representació en aquesta associació.
3) Encarregar, a la vicerectora de Relacions Internacionals que faci el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord a l'entitat interessada.
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Acord 50/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en l'Associació Òmnium Cultural.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
Vist l'acord núm. 66/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol,pel qual s'aprova la participació de la UAB
en la 'Asociación Omnium Cultural'.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UAB a l'Associació Òmnium Cultural, amb una quota anual d'associat de 100
euros.
2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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 representació en aquesta associació.
3) Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals que faci el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord a l'entitat interessada.

Acord 51/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Participació de la UAB en l'Asociación PEC4.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
Vist l'acord núm. 66/2011 pres pel Consell de Govern de 13 de juliol,pel qual s'aprova la participació de la UAB
en la 'Asociación PEC4'.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UAB a l'Asociación PEC4, la qual no suposa cap compromís econòmic per la UAB.
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2) Autoritzar la rectora, o la persona que aquesta 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 representació en aquesta associació.
3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord a l'entitat interessada.

Acord 52/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l'acord del Claustre de 16 de desembre de 2010
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el punt 2 de l'acord núm. 6/2010 pres pel Claustre de la UAB reunit el 16 de desembre de 2010, pel qual
'El Claustre insta l'equip de govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes
pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per a reduir els salaris dels membre de l'equip de Gerència i
ajustar-los al previst en el conveni de PAS laboral'
Vist l'acord núm. 7/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de febrer, pel qual s'aprova el
següent: En relació amb la recomanació aprovada pel Claustre de la UAB, reunit el dia 16 de desembre de
2010, en la qual 'El Claustre insta l'equip de govern i el Consell Social a adoptar, si escau, els acords o les
normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per a reduir els salaris dels membres de l'equip de
Gerència i ajustar-los al previst en el conveni de PAS laboral', la Comissió Econòmica del Consell Social se'n
dóna per assabentada i resta en espera, per a l'exercici de les seves competències, del que informi la Comissió
d'Economia i Organització delegada del Consell de Govern de la UAB.
Vist l'acord núm. 8/2011 pres per la Comissió d'Economia i Organització del Consell de Govern reunida el 30 de
març, pel qual s'acorda informar desfavorablement la proposta per la qual el Claustre insta l'equip de govern i
el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat
vigent, per a reduir els salaris dels membres de l'equip de Gerència i ajustar-los al previst en el conveni de PAS
laboral.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Resoldre desfavorablement la proposta per la qual el Claustre insta l'Equip de Govern i el Consell Social per
tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per a reduir els
salaris dels membres de l'equip de Gerència i ajustar-los al previst en el conveni de PAS laboral.
2) Comunicar aquest acord a la Secretària General de la UAB.

Acord 53/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de l'acord núm. 12/2011 sobre la Relació de Llocs de Treball de la UAB (introducció de correccions)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 90, apartat c, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 158 dels Estatuts de la UAB, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d'octubre.
Vist l'article 28.3.h) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l'acord núm. 12/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 17 de març, pel qual
s'aprova la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la UAB d'acord amb el que consta
al document CE 04/03-2011.
Atès que el gerent de la UAB ha facilitat amb el títol de 'Fe d'errates' les correccions que cal introduir en la
documentació que correspon a l'acord núm. 12/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida
el 17 de març.
Vist l'article 105 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i l'article 74 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques de Catalunya que preveuen que les Administracions podran rectificar en qualsevol
moment d'ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes,
i que serà l'òrgan que ha dictat l'acte el competent per a la rectificació.
Vist l'acord núm. 69/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juliol, pel qual s'aprova: 1) Rectificar
l'acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011, de conformitat amb la proposta adjunta, i ordenar la
seva incorporació en el document que va ser aprovat per facilitar la seva consulta i aplicació; 2) Elevar aquesta
proposta al Consell Social; 3) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Política Econòmica i d'Organització i
al Gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar la rectificació de l'Acord núm. 12/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, de
conformitat amb el document CE 44/09-2011, i ordenar-ne la incorporació en el document que va ser aprovat
en l'Acord 12/2011.
2) Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.

Acord 54/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Conveni d'aportació econòmica de la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'interès de la UAB en el bon funcionament de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB (FRUAB) per
l'assoliment de les seves finalitats fundacionals la qual cosa fa convenient la realització d'aportacions
econòmiques anuals.
Atès que en data 17 de desembre de 2010 el patronat de la FRUAB va aprovar els pressupostos de la Fundació
per a l'exercici 2011 on es feia la previsió d'un ingrés per valor de 90.000 euros en concepte d'aportació
econòmica realitzada per la UAB, igual que l'any precedent.
Atès l'acord núm. 9/2011 pres pel Ple del Consell Social de data 24 de març, pel qual s'aprova el pressupost de
la UAB per a l'exercici 2011, en el qual es preveu una partida pressupostària per valor de 90.000 euros amb
destinació al FRUAB -Article 480 (institucions sense finalitat de lucre) del Capítol IV (Transferències corrents) de
les despeses del pressupost-.
Atès que amb posterioritat a la data d'aprovació del pressupost de la UAB per a l'any 2011 la Generalitat de
Catalunya ha presentat al Parlament una proposta dels seus pressupostos en els quals aplica una reducció
important de la seva aportació econòmica a les universitats públiques catalanes, cosa que comporta l'adequació
del pressupost de la UAB per al 2011 a la nova realitat.
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació de formalitzar un conveni amb la
FRUAB per fer una aportació de 81.000 euros en el marc de les reduccions que han estat comunicades a les
diverses entitats en les que la UAB participa i sempre que es confirmi la disponibilitat pressupostària.
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Vist l'acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, pel qual s'aprova autoritzar a la rectora a signar un
conveni amb la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB en virtut del qual formalitzi una aportació
econòmica de 81.000 euros per a l'exercici de 2011 a càrrec de la partida pressupostària prevista al respecte.
El conveni tindrà una durada d'un any, des de l'1 de gener de 2011, i serà prorrogable de forma automàtica per
períodes successius i iguals d'un any fins a un total màxim de 10 anys, si cap de les dues parts no ho denuncien
abans de la seva terminació inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. En qualsevol cas aquests pròrrogues
estaran sotmeses a les disponibilitats pressupostàries corresponents a cada exercici i estarà sotmès al
pressupost aprovat per la UAB
Atès l'article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat j, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del conveni de la UAB amb la Fundació Privada Parc de
Recerca UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 45/09-2011, en virtut del qual la Universitat
formalitzarà una aportació econòmica de 81.000 euros per a l'exercici de 2011 a càrrec de la partida
pressupostària prevista.

Acord 55/2011, de 15 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Encàrrec de gestió per a la promoció de la transferència del coneixement
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta del vicerector de projectes estratègics i planificació sobre la formalització d'un encàrrec de
serveis amb la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB (FPRUAB), l'objecte del qual és la promoció amb
tercers d'actes o operacions de comerç per compte de la UAB consistents en la transferència del coneixement
generat pels seus grups de recerca.
Atès que la FPRUAB té la condició de mitjà propi i servei tècnic de la UAB d'acord amb allò que estableix l'article
24 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.
Atès que la UAB està interessada en promoure i fomentar la transferència del coneixement generat pels grups
de recerca a la UAB i adreçat al teixit empresarial i institucional, nacional i internacional a través de la
formalització de projectes de recerca col'laboratius universitat-empresa, i que no disposa dels suficients mitjans
tècnics adequats per al seu exercici.
Atès que la FPRUAB disposa dels mitjans precisos per a desenvolupar les tasques de promoció i foment de la
transferència del coneixement i que la seva col·laboració, donada la naturalesa dels treballs, es considera idònia
al tractar-se d'una fundació que té reconeguda la condició de mitjà propi i servei tècnic de la UAB.
Atès que la col'laboració entre la UAB i la FPRUAB en el marc de l'exposat en els apartats anteriors s'entén que
no ha d'instrumentar-se a través de cap dels tipus contractuals de la legislació de contractes de l'Estat, per no
tractar-se de contractació en sentit estricte, sinó que la present actuació ha de formalitzar-se a través de
l'instrument jurídic de l'encàrrec de gestió, d'acord amb allò que estableix l'article 15 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 i els articles 4.1.n) i 24.6, ambdós, de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector públic.
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Atès l'acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, pel qual s'aprova autoritzar a la Rectora a signar un
encàrrec de gestió amb la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB en els següents termes: a) Objecte de
l'encàrrec: la promoció amb tercers d'actes o operacions de comerç per compte de la UAB consistents en la
transferència del coneixement generat pels seus grups de recerca; b) Aportació econòmica: la UAB vindrà
obligada a satisfer a la FPRUAB, en concepte de preu, el 20% de la quantitat que pel concepte 'Compensació
per Despeses Generals' que la UAB cobri pel que fa a aquells convenis o contractes de recerca que la UAB
formalitzi amb tercers i que hagin estat promoguts per la FPRUAB. La UAB haurà de satisfer a la FPRUAB el
preu indicat una vegada la UAB hagi rebut el pagament de la 'Compensació per Despeses Generals', detraient
del mateix el preu a abonar a la FPRUAB; c) Termini de duració inicial: 3 anys.
Atès l'article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat j, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l'encàrrec de gestió de la UAB amb la Fundació Privada
Parc de Recerca UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 46/09-2011.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Economia i d’Organització

Acord 24/2011, de 22 de setembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
La Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit a 30 de juny de 2011 , que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 25/2011, de 22 de setembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d’Organització.
Atesa la creació, modificació i supressió de llocs de treball sobrevinguts des de la darrera aprovació de la RLT
per part del Consell de Govern.
Atès que la proposta comporta la modificació del document aprovat pel Consell de Govern a data 2 de març de
2011 (Acord 16/2011, relatiu a la Relació de Llocs de Treball del PAS de la UAB).
Vist l'article 74 de l’EBEP, els articles 32 i 33 de Decret Legislatiu 1/1997, i els articles 64, apartat o), i 158 dels
Estatuts de la UAB, que articulen el procediment per a la modificació de la RLT.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i Organització, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en
matèria d’administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i
d’Organització, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions dels llocs de treball , que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Elevar al Consell Social per a la seva aprovació.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta de Recursos Humans i Organització, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 26/2011, de 22 de setembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
La Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació del comitè de responsabilitat social (CRS) de la UAB .
SEGON.- Elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 27/2011, de 22 de setembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist l’acord del Consell de Govern del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) de data 15
de juny de 2011 pel qual aprova les tarifes per al 2011, així com el criteri per al càlcul de les tarifes de 2012.
[Document]
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 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica, la
Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar les tarifes per al 2011 dels serveis del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
(CESCA) així com el criteri per al càlcul de les tarifes de 2012, aprovats pel seu Consell de Govern en data 15
de juny de 2011, , que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Informar d’aquesta ratificació al Consell de Govern de la UAB i al Consell Social.
TERCER.- Encarregar el vicerector 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.

I.3.2. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 63/2011, de 20 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Relacions Internacional d’aprovació de la convocatòria del programa propi
de mobilitat d’estudiants de grau per al curs acadèmic 2012-2013.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau, durant el curs 2012-2013, a universitats
estrangeres que no participen en el programa LLP Erasmus.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a estudis de grau.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els
següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa propi de mobilitat d’estudiants de grau per al curs acadèmic
2012-2013, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria del programa propi de mobilitat d’estudiants de grau
per al curs acadèmic 2012-2013.
CONDICIONS GENERALS
Es convoca el Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants de grau pel curs 2012/2013.
El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un
semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa LLP Erasmus, així
com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement
d'estudis es farà d’acord amb la taula d'equiparacions que l'alumne pactarà amb el coordinador responsable
d'intercanvis del centre, abans d'anar a la universitat de destí.
L'alumne abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la
institució d'acollida, excepte en els casos que s’especifiqui el contrari.
En cap cas la realització de l’intercanvi a la universitat de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació en
aquella institució.
CONVOCATORIA 2012-13
Requisits:
· Estar matriculat a la UAB o a algun dels seus centres adscrits o vinculats durant el curs 2011-12 i matriculars'hi al curs 2012-13.
· Els estudiants de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura hauran d’haver superat el nombre de crèdits
equivalents al primer curs.
· Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
. Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
Criteris de selecció:
A l’hora de fer la selecció, es tindran en compte els criteris següents:
* L’expedient acadèmic de l’estudiant. Per als estudiants de grau, es farà una nota mitja de les qualificacions de
totes les convocatòries, amb una nota numèrica que anirà del 0 al 10.
* L’acreditació de nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de
baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa
Propi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de
Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixements lingüístics. Les proves es
duran a terme al mes d’octubre i tindran un cost aproximat de 65€ que anirà a càrrec de l’estudiant.
* Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent participat en alguna convocatòria anterior, hagin
renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc
de la llista de sol·licituds.
* Les sol·licituds d’estudiants que hagin fet anteriorment una estada d’intercanvi en el mateix programa, seran
només considerades en cas que les places sol·licitades quedin vacants. En cap cas, l’estudiant podrà tornar a
gaudir de beca. Es podrà participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.
* Els centres podran afegir altres criteris de selecció, en cas que ho considerin necessari.
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Acceptació o renúncia de la plaça:
El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la proposta d'adjudicació de les places i de la llista
d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de la universitat de destinació.
Els alumnes als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renuncia formal, en els
terminis i forma requerida en cada convocatòria. Si l’estudiant no accepta o renuncia de forma expressa,
s’entendrà automàticament com una renuncia.
Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, hauran d’exposar per escrit els
motius de la renúncia a l’oficina d’intercanvis del seu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es
considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels requeriments exigits per
part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi
que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de seleccionats.
Equiparació d’estudis:
Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors d’intercanvi i de titulació,
l'equiparació dels estudis que farà a l'estranger, així com formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica del seu
centre, tot indicant que serà estudiant del Programa Propi de Mobilitat.
La normativa de programes d'intercanvi de la UAB estableix que els alumnes de primer i segon cicles que
sol·licitin estades d'un curs acadèmic han de matricular com a mínim a la universitat de destinació l’equivalent a
30 crèdits per estades d’un curs o 15 crèdits per estades d’un semestre. El nombre màxim de crèdits autoritzat
per curs serà sempre el que estableixi la normativa de matriculació de la UAB.
L’estudiant que, a la tornada, no estigui en condicions de reconéixer al seu expedient de la UAB un mínim de 20
crèdits docents en el cas d'estades anuals i de 10 per a estades semestrals, no tindrà dret a percebre l’ajut de
la beca. Aquell estudiant que no compleixi aquests mínims i hagi rebut una bestreta en concepte de beca,
l’haurà de retornar per incompliment de la normativa d'intercanvis. Aquest requisit no és aplicable a les
pràctiques en empreses o institucions, a les pràctiques de medicina ni als treballs de final d’estudis.
Sobre la universitat d'acollida:
Les universitats que acullen estudiants en el marc del Programa Propi de la UAB, a més d'oferir la matriculació
gratuïta, es comprometen a facilitar la informació necessària sobre els cursos que se seguiran i els
procediments d'inscripció. Podeu consultar la informació necessària a la seva web (indicada a la llista de
destinacions).
AJUTS ECONÒMICS
En funció del pressupost, pel curs 2012-13 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin
obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.
Els criteris que s’utilitzaran per atorgar aquests ajuts, a més de la nota resultant utilitzada per a la selecció serà
la importància estratègica per a la universitat.
Els fons econòmics poden provenir de:
UAB:
La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del
període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:
•
un curs acadèmic: 1,200 €
•
un semestre: 750 €
•
estades inferiors a 3 mesos: 100 €
La beca s'abonarà en tres terminis: el primer pagament correspondrà al 70% de l'ajut econòmic i s’abonarà un
cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% i es farà
efectiu uns mesos abans de la tornada de l’estudiant. El tercer pagament, del 10% restant, es farà a la tornada
de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida. Tots aquells que, a data 30 de novembre
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del curs següent al de l’estada, no hagin fet entrega de la documentació exigida, se’ls requerirà la devolució de
l’import que se’ls haguera abonat.
Beques MOBINT – AGAUR
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional de 200
€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.
La convocatòria s’obre aproximadament en el mes de maig. Els interessats hauran de cursar la sol·licitud
directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts.
Beques Santander
El Banco de Santander convoca cada curs diferents beques:
. CRUE – Santander. La Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) i l’entitat financera Banco
Santander, signen cada any un conveni pel qual aquesta entitat atorga 12 beques de mobilitat iberoamericana
de 3.000€ cadascuna als estudiants de la UAB que obtinguin plaça a aquelles universitats d’Argentina, Brasil,
Colòmbia, Mèxic, Puerto Rico, Veneçuela, Uruguai i Xile que mantinguin un conveni de col·laboració amb el
Banco Santander.
. Programa de Becas Fórmula Santander. Associat al patrocini de l'escuderia Ferrari, el Banco Santander
atorga a través d'aquest programa 3 ajuts de 5.000€ cadascun a estudiants de la UAB que hagin obtingut plaça
del Programa Propi amb destinació a universitats amb què el Banco Santander tingui acord de col·laboració.
. Ajuts Iberoamérica-Santander. El programa "Becas Iberoamérica - Estudiantes de Grado - Santander
Universidades" està destinat a estudiants de grau que realitzin un intercanvi a una destinació específica,
tàndem universitat/país, d’Iberoamèrica. A través d'aquest programa, el Banco Santander atorga 5 ajuts de
3.000€ cadascun a estudiants de Grau o Llicenciatura de la UAB que hagin obtingut una plaça del Programa
Propi pel curs 2012/2013.
. Programa Marco Polo. El programa de beques Marco Polo de mobilitat internacional permet a estudiants de
grau, postgrau i investigadors de les universitats de la Red de Universidades del Grupo Santander (entre elles,
la UAB) realitzar una estada o projecte acadèmic en una de les universitats xineses proposades i per a les àrees
de coneixement designades. S’adjudicaran 3 beques per universitat. Aquestes es confirmaran pel curs
2012/2013 en el moment de la signatura dels convenis corresponents per a aquest curs.
Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts que es puguin percebre com a motiu de la mobilitat (AGAUR, Santander, o qualsevol altre que
l’estudiant pugui percebre) són incompatibles entre ells, amb l’ajut de la UAB per al Programa Propi, amb els
ajuts econòmics de col·laboració i amb altres ajuts de mobilitat, de manera que només se’n podrà percebre un.
Un cop aprovat el pressupost de la UAB del 2012 amb l’import disponible pels ajuts, es farà pública la relació
d’estudiants que obtindran beca. Si, posteriorment, se li atorgués una altra beca a un estudiant que ja n’ha
obtingut una, de manera automàtica se li atorgarà la de l’import més alt, derivant l’altre ajut concedit a un altre
estudiant que hagués quedat en llista d’espera.
L’atorgament dels ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l’estudiant.
DESTINACIONS
El llistat de destinacions del Programa Propi 2012-2013 s’actualitzarà a primers d’octubre. Es pot prendre com a
referència l'oferta del Programa Propi per al curs 2011-2012.
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Per participar en el Programa Propi de la UAB, cal emplenar la sol•licitud electrònica que es troba a
http://sia.uab.es/
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Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió
Acadèmica del seu centre.
Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que
presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu. En cas
de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una
prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat. Aquesta documentació s’haurà de
presentar a l’oficina d’intercanvis del seu centre dins del termini.
En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o Austràlia, l’estudiant haurà de
presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d’idioma exigit. Aquesta documentació s’haurà
d’entregar després de la selecció en els terminis i forma establerts.
Només es pot presentar una única sol•licitud per alumne per a aquest programa.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS:
Del 10 al 28 d'octubre del 2011 (ambdós inclosos).
La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a partir del 30 de novembre del 2011, en primera adjudicació,
obrint-se tot seguit un període que finalitzarà el 16 de desembre de 2011 en el qual els estudiants hauran de
confirmar o no l'acceptació de la plaça, i en el qual podran presentar al•legacions. A partir del 23 de gener de
2012 es publicarà la resolució de la segona adjudicació, obrint-se tot seguit un període que finalitzarà el 30 de
gener de 2012 en el qual els estudiants hauran de confirmar o no l'acceptació de la plaça, i en el qual podran
presentar al•legacions. Les resolucions es publicaran a la pestanya ”informació seleccionats”. En aquest mateix
apartat es publicarà també la informació addicional necessària per a realitzar l’estada.
* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos
d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través
d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de
Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir,
davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel•lació i d’oposició de les vostres dades.
INFORMACIÓ SELECCIONATS
Tots els estudiants seleccionats seran convocats a una reunió on s’informarà de tot el procediment a seguir per
fer efectiu l’intercanvi, així com per resoldre dubtes que puguin sorgir. La data de la reunió es farà pública a la
pàgina web de la UAB.
L’estudiant haurà de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les
següents gestions:
•
•
•
•
•

Acceptació / No acceptació de la plaça
Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit)
Contractació d’una assegurança mèdica per l’estranger
Formalització del document de compromís
Tramitació del visat

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 64/2011, de 20 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció,
per al curs acadèmic 2011/2012, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2011/2012.
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Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs
2011/2012, que tot seguit es transcriu:

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 65/2011, de 20 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’autorització del canvi d’estudis per
interdisciplinarietat entre les opcions d’accés de la titulació de Grau en Traducció i Interpretació i entre les
opcions d’accés de la titulació de Grau en Estudis d’Àsia Oriental que s’imparteixen a la Facultat de Traducció i
Interpretació de la UAB.
Atès que la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant la
Preinscripció Universitària, ofereix als seus estudiants els ensenyaments següents de Grau en Traducció i
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Interpretació, opció d’accés llengües anglès, francès i alemany, i de Grau en Estudis d’Àsia Oriental, opció
d’accés japonès i xinès.
Atesa la proposta del deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de
Barcelona que els seus estudiants puguin, si així ho desitgen, canviar d’opció d’accés dels estudis de Grau
esmentats, amb el reconeixement de les matèries cursades fins aquell moment.
Vist que la Comissió de Preinscripció Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya, va aprovar en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 1995 el següent:
Cada universitat podrà autoritzar, si així ho creu convenient, el canvi dins de la mateixa entre aquells
ensenyaments que, per la seva interdisciplinarietat o afinitat, determini la seva Junta de Govern, i sent-ne
informada la Comissió de Preinscripció del Consell Interuniversitari en la següent reunió després de la seva
aprovació.
L'abast d'aquests canvis serà regulat per cada universitat sempre que l'alumne pugui convalidar, com a mínim,
la meitat o més de la càrrega lectiva del primer curs en el cas d'ensenyaments a extingir o de 30 crèdits
acadèmics en el cas de nous plans d'estudis.
Vist l'article 12.2.e de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell
de Govern, autoritzar el canvi d’estudis per interdisciplinarietat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar, per delegació del Consell de Govern, el canvi d’estudis per interdisciplinarietat entre les
opcions d’accés de la titulació del Grau en Traducció i Interpretació i entre les opcions d’accés de la titulació del
Grau en Estudis d’Àsia Oriental que s’imparteixen a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB.
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 66/2011, de 20 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Grau
La Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Autoritzar pel curs 2011-2012 als alumnes de les titulacions de Dret i d’ADE+Dret que ho desitgin, i a qui els
faltin com a màxim 40 crèdits per finalitzar els estudis i no s’hagin de matricular d’assignatures noves, que
puguin avançar la convocatòria extraordinària de febrer al mes d’octubre.
Acord 67/2011, de 20 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Grau
La Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Autoritzar l’Escola Gimbernat a no impartir les assignatures de lliure elecció Català Tècnic i Ergonomia durant el
curs acadèmic 2011-2012.

_____________________________________________________
68

BOUAB Núm. 88

Setembre del 2011

I.3.3. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 53/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de denominació de màster universitari
presentada pel centre corresponent.
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màster universitari que es presenta per tal d’adequar-la a
les necessitats actuals.
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 donar per acord del Consell de Govern en data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la denominació de l’estudi del màster universitari
“Enginyeria de la Informació i Computació Avançada/Information engineering and advanced computing” que
passa a denominar-se “Còmput d’Altes Prestacions i Tractament de la Informació/High Performance Computing
and Information Theory”.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 54/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i
modificada en data 13 de juliol de 2011, sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i
modificada en data 13 de juliol de 2011, sobre els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plà d’estudis del màster “European Master in
Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies”, condicionat a l’aprovació del títols corresponent pels òrgans
competents.
SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 55/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació del nou títol de màster “European Master in Transfusion Medicine
and Advanced Cell Therapies”.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 56/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
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Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització, que tot seguit es transcriu:

SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 57/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de l’estudi de doctorat en Dret Privat,
per al curs acadèmic 2011-2012, que ha estat presentada pel centre corresponent.
Atesa la necessitat de modificar el contingut de l’estudi de doctorat per tal d’adequar-la a les necessitats
actuals.
Atès que la proposta comporta una modificació dels requisits d’accés de l’estudi.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell
Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de l’estudi de doctorat en Dret Privat per
al curs acadèmic 2011-2012.
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 58/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de desprogramació de l’estudi de doctorat en
Arqueologia Clàssica, que va ser aprovat corresponentment pels òrgans competents, i del què no s’ha arribat
mai a presentar la documentació adient per a la sol·licitud de la verificació del títol.
Atesa la necessitat de finalitzar el procediment de creació de l’estudi de doctorat en Arqueologia Clàssica que
pel motiu abans esmentat no es va arribar a implementar.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre supressió d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la supressió de l’estudi de doctorat en Arqueologia Clàssica.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 59/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres
corresponents.
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en
data 13 de juliol de 2011, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
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ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat als alumnes
següents:
María del Mar Naranjo Gómez
Eduardo Pauls García
Raquel Planas Bas
Marta Fuentes Agustí
Oriol Barranco Font
Ana María Villarroel Lastra
Elena Martín García
Núria Boix Trelis
Jessica Ruiz Medina
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 60/2011, de 27 de setembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
La Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
Pel qual s’autoritza que el nom de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP) aparegui com a institució
col·laboradora al títol dels alumnes que han cursat l’edició corresponent del Postgrau en Formació Integral dels
Agents Socials: Ocupació Pública.

I.3.4. Comissió d’Investigació
Acord 31/2011, de 13 de setembre, de la Comissió d’Investigació
La Comissió d’Investigació ha adoptat el següents
ACORDS
PRIMER.- L'Aprovació dels Criteris de priorització de les Beques FI de la Generalitat, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti notifiqui els criteris als interessats i òrgans escaients.
Acord 32/2011, de 13 de setembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 23 de juny de 2011.
Vista la convocatòria aprovada per la Comissió d’Investigació d’1 de desembre de 2010.
Vist l’article 5 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vist l’article 16.1 a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de
març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les
competències de la Comissió d'Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries
d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de resolució de la de la Convocatòria per a la Publicació d’Articles
de Recerca en Accés Obert en els termes que tot seguit es transcriu:

SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
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Acord 33/2011, de 13 de setembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 9 de maig de 2011 per la qual es proposa la modificació
de grups de recerca propis i de CERS/Instituts.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març segons els quals, l’adscripció de personal acadèmic d’un departament de
la UAB a una estructura de recerca haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’Investigació de la
UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions dels grups de recerca propis i de CERS/Instituts en els
termes que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
I.4. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2011, per la qual es designa el vicerector de Projectes
Estratègics i de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant el període comprès entre el 22
de setembre i el 2 d’octubre de 2011, ambdós inclosos.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Benet Gunsé Forcadell
secretari i vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Albert Martí Pastor
coordinador d’Estudis de Grau en Empresa i Tecnologia i de la Diplomatura de Ciències Empresarials de la
Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Juan Antonio Barceló
Álvarez coordinador d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell
sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector en funcions, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Sílvia
Blanch Gelabert coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
Resolució del rector en funcions, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Francesc
Foguet Boreu coordinador de la Llicenciatura de Filologia Catalana i coordinador del Grau de Llengua i Literatura
Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Tomás Peire
Fernández vicedegà de Pràcticum i Equipaments de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Àngels Campà
Guillem coordinadora d’Estudiants i Promoció de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Enric Roca Casas
vicedegà d’Economia i Serveis i Secretari de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Núria Gorgorió
Solà vicedegana de Màsters i Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Digna María
Couso Lagaron coordinadora del Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora M. dels Àngels
González Lafont vicedegana de Mobilitat, Intercanvis i d’Estudiants de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector suplent, de 26 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Yolanda
Rodríguez Sellés coordinadora per a la Promoció de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual el senyor Benet Gunsé forcadell cessa com
a secretari de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual el senyor Joan Roure Nolla cessa com a
vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual la senyora M. Glòria Estapé Dubreuil cessa
com a coordinadora d’Estudis de Grau en Empresa i Tecnologia i de la Diplomatura de Ciències Empresarials de
la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual la senyora Maria Saña Seguí cessa com a
sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa
com a coordinadora d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector en funcions, de 22 de setembre de 2011, per la qual la senyora Dulce Nombre de
María Navarro Casanovas cessa com a coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Infantil de la
Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector en funcions, de 22 de setembre de 2011, per la qual el senyor Daniel Casals
Martorell cessa com a coordinador de la Llicenciatura de Filologia Catalana i coordinador del Grau de Llengua i
Literatura Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual la senyora M. Asunción Valls
Casanovas cessa com a coordinadora d’Estudis de les Diplomatures d’Educació Musical, d’Educació Especial,
d’Educació Física i de Llengües Estrangeres de la Facultat de Ciències de l’Educació.
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Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual el senyor Lluís Quintana Trias cessa
com a vicedegà d’Economia, Serveis i Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual el senyor Enric Roca Casas cessa
com a vicedegà d’Ordenació Acadèmica de Màsters, Postgraus i de Transferència de Coneixement i secretari de
la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual el senyor Jordi Deulofeu Piquet
cessa com a coordinador del Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual el senyor Antonio Teixell Cacharo
cessa com a vicedegà d’Estudiants i Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual la senyora Àngels Campà Guillem
cessa com a vicedegana d’Estudiants, Practicum i Promoció de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 26 de setembre de 2011, per la qual el senyor Bernard Armstrong cessa
com a coordinador per a la Promoció de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Jordi Deulofeu Piquet
director del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora de 6 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Pere Godall Castell
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Josep Maria Fortuny
Aymemi coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Concepció Márquez
Bargalló secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Mercè Junyent Pubill
coordinadora de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctica de la
Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Bernd Springer
coordinador general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora M. Ángeles Jiménez
López sotscoordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor David Paloma Sanllehí
coordinador de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Daniel Casals Martorell
director del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Jaume Mateu Fontanals
coordinador de la Unitat de Lletres del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Francesc Foguet Boreu
coordinador de la Unitat de Lletres del Departament de Filologia Catalana.
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Resolució del rector en funcions, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Jaume Mateu
Fontanals secretari del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Teresa Ribas
Seix coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències
Socials.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena la senyora Ana Bartra
Kaufmann coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Lluís Capdevila
Ortís coordinador de la Unitat de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 26 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Eduardo Doval
Diéguez director del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de la Salut.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2011, per la qual la senyora Mercè Izquierdo Aymerich cessa
com a directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2011, per la qual la senyora Gemma París Romia cessa com
a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual la senyora Montserrat Capdevila Batet
cessa com a coordinadora general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual la senyora Concepció Márquez Bargalló
cessa com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual el senyor José Bonil Gargallo cessa com a
coordinador de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctica de la
Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2011, per la qual la senyora Núria Planas Raig cessa com a
secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual la senyora M. Ángeles Jiménez López cessa
com a coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2011, per la qual el senyor David Paloma Sanllehí cessa com
a sotscoordinador de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual el senyor Luis Gonzaga Cabré Ollé cessa
com a secretari del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual el senyor Francesc Xavier Villalba Nicolàs
cessa com a director del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual el senyor Sergi Balari Ravera cessa com a
coordinador de la Unitat de Lletres del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual el senyor Jaume Mateu Fontanals cessa
com a coordinador de la Unitat de Lletres del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual el senyor Antonio Manuel
Santiesteban Fernández cessa com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua,
de la Literatura i de les Ciències Socials.
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Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual la senyora M. Eulàlia Bonet Alsina
cessa com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector suplent, de 22 de setembre de 2011, per la qual la senyora Joana Moix Queraltó
cessa com a coordinadora de la Unitat de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació.
Resolució del rector suplent, de 26 de setembre de 2011, per la qual la senyora M. Isabel Portell Cortés
cessa com a directora del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de la Salut.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’11 de maig de 2011, per la qual renova en el seu càrrec el senyor Francisco Uroz
Felices com a director de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual nomena el senyor Daniel Rico Camps
director del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2011, per la qual el senyor Jordi López Sintas cessa com a
director del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 29 de juliol de 2011 entre la UAB i l’Ajuntament de Granollers per establir la col·laboració en
l’àmbit acadèmic.
III.2. Específics
Conveni de 10 de novembre de 2010 entre la UAB i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per
promoure actuacions orientades a l'anàlisi, diagnosi, millora i promoció de la mobilitat generada per a la UAB,
entre d'altres.
Conveni de 16 de febrer de 2011 entre la UAB i l’Ajuntament de Canovelles per emmarcar l'actuació entre la
UAB i Canovelles en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any 2011.
Addenda de 14 de maig de 2011 entre la UAB i la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior,
relacions institucionals i participació (actualment Departament d'Interior) per establir el dret d'ús d'aules i
equipaments per a la realització de proves selectives amb motiu de les diferents convocatòries per a l'ingrés al
Cos de Policia de la Generalitat de Catalunya - Mossos d'Esquadra.
Conveni de 16 de maig de 2011 entre la UAB i la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
(México) - (LA UAM-X) per establir un programa d’intercanvi i col·laboració en àrees d’interès per a les dues
parts.
Conveni de 15 de juny de 2011 entre la UAB i la Fundación Abogados de Atocha per establir el marc de
col·laboració en els aspectes acadèmics relacionats amb l’assignatura “Dictadura Franquista i relacions
Laborals”, que s’imparteix a la Facultat de Dret.
Conveni de 15 de juny de 2011 entre la UAB i la Fundació Cipriano Garcia - CCOO de Catalunya per establir
un marc de col·laboració en els aspectes acadèmics relacionats amb l'assignatura "Dictadura franquista i
relacions laborals" que imparteix la Facultat de Dret.
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Conveni de 22 de juny de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa per
organitzar conjuntament el Màster en Tractament i patogènesi de la SIDA.
Conveni de 4 de juliol de 2011 entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Fundació UAB (FUAB) i
Vila Universitària, SL. per establir les bases per articular de forma conjunta la substanciació dels respectius
procediments de licitació per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica organitzant-se com a
grup de compra.
Conveni de 5 de juliol de 2011 entre la UAB, la Fundació Barcelona Graduate
(Barcelona GSE) i el Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE),
Graduate School of Economics atorga al personal investigador del Consorci MOVE la
reconeix als professors permanents i en vies de permanència que s'incorporin a la
d'Anàlisi Econòmica de la UAB (UFAE).

School of Economics
perl qual la Barcelona
mateixa condició que
Unitat de Fonaments

Conveni de 15 de juliol de 2011 entre la UAB, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA) i
la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER) per tal d’establir el marc de col·laboració en
els aspectes acadèmics, professionals i d’investigació en matèria d’Endocrinologia, Ginecologia i Reproducció
Humana.
Addenda de 22 de juliol de 2011 entre la UAB, el Servei de Llengües de la UAB (SdL) i l’Escola Universitària
de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) que modifica la redacció del punt primer de l’apartat "Manifesten".
Addenda de 25 de juliol de 2011 al conveni 2565,4 entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per
la qual es modifica la clàusula tercera d’aquest conveni.
Conveni de 20 de setembre de 2011 entre la UAB i la Dongguk University (Korea) referent al Memorandum
of understanding between UAB an Dongguk University (Korea - Corea) to establish the framework for cooperation in teaching and research.
Conveni de 21 de setembre de 2011 entre la UAB, Alianza 4 Universidades (A-4U) i la Universidad Federal
del Rio Grande de Sul de Brasil (UFRGS) per establir el General memorandum of understanding to define the
framework of collaboration for the development and strengthening of their cooperative relationship.
Conveni de 21 de setembre de 2011 entre la UAB i el Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Brasil
(SENAI) per establir el Memoràndum d’Enteniment per a activitats conjuntes a l’àmbit de la ciència, la
tecnologia i la innovació.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Enric Vicens Batet professor
titular d’universitat (BOE núm. 229, de 23 de setembre de 2011).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Resolucions
Resolució del gerent, de 6 de juliol de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i
les responsabilitats de cap de Grup de Vigilància, al senyor Ramon Queralt Canora.
Resolució del gerent de 8 de setembre de 2011, per la qual encarrega amb caràcter provisional les
funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez.
Resolució del gerent, de 8 de setembre de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la
senyora Mónica Leiva Marcos, les funcions per acumulació de tasques de la gestió i processos de l’Àrea de
Relacions Internacionals.
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Resolució del gerent, de 8 de setembre de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les
funcions i les responsabilitats de cap de Línea del Parc Mòbil, al senyor Esteban Arenas Maestre.
Resolució del gerent, de 9 de setembre de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions per
acumulació de tasques al 50% de la senyora Carmen Ramírez Rodríguez.
Resolució del gerent, de 9 de setembre de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de gestió al
50% de la senyora Olga Jiménez Rodríguez.
Resolució del gerent, de 14 de setembre de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions de
la senyora Montserrat Gispert Bosch.
Resolució del gerent de 29 de setembre de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la
senyora Magdalena Buenaño García, la gestió excepcional dels processos propis de l’àmbit del Departament de
Psiquiatria i de Medicina Legal de la Facultat de Medicina.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Ordre EDU/2395/2011, del Ministerio de Educación, de 8 de agosto de 2011, per la qual es
concedeixen subvencions per a la mobilitat d’estudiants universitaris “Seneca” pel curs acadèmic 2011-2012
(BOE núm. 215, de 7 de setembre de 2011).
Reial Drecret-Llei 14/2011, de la Jefatura del Estado, de 16 de setembre de 2011, de mesures
complementàries en matèria de polítiques d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (BOE núm. 226, de 20 de setembre de 2011)
Ordre EDU/2394/2011, del Ministerio de Educación, de 16 d’agost de 2011, per la qual es concedeixen
ajuts per a estàncies breus a Espanya i a l’estranger a personal d’investigador en formació del Progrma de
formació de Professorat universitari (BOE núm. 215,m de 7 de setembre de 2011).
Resolució del Congreso de los Diputados, de 23 d’agost de 2011, per la qual s’ordena la publicació del
Acuerdo de convalidación del Reial Decret-llei 9/2011, de 19 d’agost de 2011, de mesures per a la millora de la
qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salud, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import
màxim dels avals de l’Estat per 2011 (BOE núm. 212, de 3 de setembre de 2011).
Ordre SPI/240/2011, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de 24 d’agost de 2011,
reguladora del contingut admissible a les farmacioles a l’esport (BOE núm. 219, de 12 de setembre de 2011).
Resolució del Servicio Público de Empleo Estatal, de 31 d’agost de 2011, per la qual es determina el
règim transitori de la utilització dels contractes per a la formació en els programes d’escoles taller, cases d’ofici
i tallers d’ocupació, en desenvolupament de l’establert al Reial Decret-llei 10/2011, de 26 d’agost de 2011, de
mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat a l’ocupació i el
manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur
(BOE núm. 212, de 3 de setembre de 2011).
Resolució del Congreso de los Diputados, de 15 de setembre de 2011, per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord de convalidació del Reial Decret-Llei 10/2011, de 26 d’agost de 2011, de mesures urgents per a la
promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat a l’ocupació i el manteniment del programa de
requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur (BOE núm. 229, de 23 de
setembre de 2011).
Resolució del Congreso de los Diputados, de 15 de setembre de 2011, per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord de convalidació del Reial Decret-llei 12/2011, de 26 d’agost de 2011, pel qual es modifica la Llei
1/200, de 7 de gener de 2000, de Enjudiciament Civil, per a l’aplicació del Conveni Internacional sobre
l’enbargament preventiu de bucs i es regulen competències autonòmiques en matèria de polícía de domini
públic hidràulic (BOE núm. 229, de 23 de setembre de 2011).
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Resolució del Vicerector de Política Econòmica i Organització, de 20 de setembre de 2011, per la qual
s’anuncia la formalització del contracte de la redacció de l’avantprojecte, els projectes bàsics i executiu, i la
direcció de les obres pel nou edifici de l’ICTA-ICP (BOE núm. 230, de 24 de setembre de 2011).
Resolució del Vicerector de Política Econòmica i Organització, de 22 de setembre de 2011, per la qual
s’anuncia la formalització del contracte 13/2011, Servei de prevenció aliè a les especialitats de medicina del
treball i d’higiene industrial (BOE núm. 231, de 26 de setembre de 2011).
Resolució del Congreso de los Diputados, de 22 de setembre de 2011, per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord de convalidació del Reial Decret-Llei 14/2011, de 16 de setembre de 2011, de mesures
complementàries en matèria de polítiques d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (BOE núm. 235, de 29 de setembre de 2011).
Resolució del Congreso de los Diputados, de 22 de setembre de 2011, per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord de convalidació del Reial Decret-Llei 13/2011, de 16 de setembre de 2011, pel qual s’estableix
l’impost sobre el patrimoni, amb caràcter temporal (BOE núm. 235, de 29 de setembre de 2011).
Llei Orgànica 12/2011, de la Jefatura del Estado, de 22 de setembre de 2011, de modificació de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol de 2011, del Poder Judicial (BOE núm. 229, de 23 de setembre de 2011).
Reial Decret 1329/2011, de la Jefatura del Estado, de 26 de setembre de 2011, de dissolució del
Congreso de los Diputados y del Senado i de convocatòria d’eleccions (BOE núm. 232, de 27 de setembre de
2011).
Anunci del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de
Sincrotrón, de 26 de setembre de 2011, pel qual es convoca licitació pública per al subministrament de
nitrogen líquid, gas nitrogen, i heli líquid pel laboratori de llum de sincrotró ALBA (BOE núm. 236, de 30 de
setembre de 2011).
V.2. Autonòmiques
Anunci del Vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 16 de juny de 2011, pel qual es fa
pública la formalització del contracte Consu-33/2010, de serveis d'instal·lació de cablejat i complementaris de la
xarxa de dades (DOGC núm. 5974, de 29 de setembre de 2011).
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2011, per la qual es corregeix una errada en la Resolució de 15
d’abril de 2011, per la qual es fa públic el pressupost per a l’any 2011 (DOGC núm. 5969, de 22 de setembre
de 2011).
Resolució GRI/2102/2011, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de 24 d’agost
de 2011, de convocatòria de beques per al personal de les administracions públiques catalanes que sigui
alumne de la 7ª edició del postgrau de govern i Gestió Pública a la Societat de la informació: e-govern, i
d’aprovació de les bases reguladores (DOGC núm. 5958, de 7 de setembre de 2011).
Anunci, de 2 de setembre de 2011, pel qual es fa pública la formalització del contracte 37/2011subministrament d’instruments i aparells mèdics per a la docència del nou grau de fisioteràpia (DOGC núm.
5970, de 23 de setembre de 2011).
Resolució ECO/2207/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 12 de setembre de
2011, per la qual s’amplia el termini de justificació dels ajuts, en el marc de la convocatòria d’ajuts a les
universitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística (Norma 2011) (DOGC núm.
5974, de 29 de setembre de 2011).
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