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

 
 
 

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

 
Acord 65/2013, de 4 d’octubre, del Consell Social 

 
Informació sobre el cessament del gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Exposició de motius:  
 

Vist l’article 82.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que “el gerent cessa en el seu càrrec a petició pròpia o 
per decisió del rector, escoltat el Consell Social”. 
  
Atès que el rector de la UAB, en l’exercici de les competències que té atribuïdes pels Estatuts de la UAB, 
decideix que ara és el moment de renovar i adaptar la gerència de la Universitat Autònoma de Barcelona als 
condicionants actuals i als objectius de l’equip de govern i que, en el marc exposat, té previst el cessament del 
Dr. Santiago Guerrero en el càrrec de gerent, escoltat el Consell Social. 

 
Vist l’article 15.4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
“En cas que, segons el criteri del president o la presidenta del Consell Social, la reunió tingués caràcter 
d’urgència, el termini d’antelació esmentat (en l’article 15.3) pot quedar reduït a 48 hores.”. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, s’informa sobre el  Cessament del gerent de la UAB amb 
l’objectiu de donar compliment formal a l’establert en l’article 82.2 dels Estatuts de la UAB, 

 
ACORD: 
 
El Ple del Consell Social és dóna per assabentat de la decisió del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
de cessar el Dr. Santiago Guerrero en el càrrec de gerent de la UAB. 
  

 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

I.2.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 37/2013, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe al rector sobre les sol·licituds de permanència  
 
Exposició de motius: 

 
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de 
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999. 
 
Vista la normativa de permanència  dels estudiants de la UAB aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de 
2004. 
 

Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 

pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vistes la sol·licituds de permanència presentades. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Emetre un informe favorable sobre la concessió de les sol·licituds de convocatòria de gràcia per al curs 2013-
2014 presentades pels alumnes que consten en el document CA 32/10-2013, que s’inclou com a annex 

d’aquesta acta, perquè es matriculin en el curs 2013-2014 de les assignatures que es fan constar en el 
document CA 32/10-2013, per a les quals han esgotat el nombre màxim de convocatòries. A les sol·licitudsels 
és d’aplicació la normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 
17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999. 
 
2) Emetre un informe favorable sobre les sol·licituds de permanència a la UAB presentades pels alumnes que 
consten en el document CA 32/10-2013, que s’inclou com a annex d’aquesta acta, en el sentit de concedir la 

continuïtat dels estudis i que es puguin matricular en el curs 2013-2014 de les assignatures que es fan constar 
en el document CA 32/10-2013, per les quals han esgotat el nombre màxim de convocatòries. Els estudiants 
hauran d’acollir-se a un règim de tutoria per a aquestes assignatures, amb dret a dues convocatòries 
extraordinàries, ambdues consecutives. A les sol·licituds els és d’aplicació la normativa de Permanència 
aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004. 
 
3) Emetre un informe desfavorable sobre les sol·licituds de permanència a la UAB presentades pels alumnes 

que consten en el document CA 32/10-2013, que s’inclou com a annex d’aquesta acta. A les sol·licitudsels és 
d’aplicació la normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004. 
 
 
Acord 38/2013, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Creació de títols de màsters universitaris 
 

Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que ha estat presentades pels centres. 
 
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per 

la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màsters universitaris. 

 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
Vist l’acord 77/2013 pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre de 2013 pel qual s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:  
 
-Enginyeria biològica i ambiental 

-Enginyeria informàtica/Computer Engineering 
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
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QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 

1) Informar favorablement la proposta de creació dels títols de màster universitari següents: 
 
a) Enginyeria biològica i ambiental, d’acord amb el que consta en el document CA 33/10-2013. 
 
b) Enginyeria informàtica/Computer Engineering, d’acord amb el que consta en el document CA 34/10-2013. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent 

en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
 
3) Encarregar a la vicerectora de  Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 39/2013, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Modificació de denominació de Màsters universitaris 
 

Exposició de motius: 
 

Ateses les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres 
corresponents. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 

  
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 78/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 9 d’octubre de 2013 pel qual s’acorda: 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de les denominacions del Màster Universitari següent: 
 
-Màster universitari en Planificació i polítiques per a les ciutats, l’ambient i el paisatge, que passa a denominar-

se Màster universitari en Polítiques i Planificació per a les ciutats, l’ambient i el paisatge. 
 
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

  
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 

 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
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1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació dels màster universitaris en 

Planificació i polítiques per a les ciutats, l’ambient i el paisatge, que passa a denominar-se Màster universitari 
en Polítiques i planificació per a les ciutats , l’ambient i el paisatge. 

 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
 
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 

 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 40/2013, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Supressió de títols de doctorat 
 
Exposició de motius: 
 
Ateses la proposta de la vicerectora d’Investigació de supressió de títols de doctorat, aprovats pels òrgans 
competents, el procés de verificació del quals no ha finalitzat. 

 
Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de doctorats iniciats en el seu dia i que no s’han 
arribat a implementar. 
 
Vista 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 Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la 
UAB. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
Vist l’acord 79/2013 pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre de 2013 pel qual s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la supressió dels títols de doctorat següents:  
 

- Publicidad y Relaciones Públicas 
- Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat 
  

 
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.  
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer.  
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 
 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
1) Informar favorablement la proposta de supressió dels títols de doctorat següents: 

 
a) Publicidad y Relaciones Públicas. 

b) Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat. 
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2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 

 
3) Encarregar a la vicerectora d’ Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 41/2013, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis 
 
Exposició de motius: 

 
Ateses les peticions de creació de títols de diploma postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de 
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vistos els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 80/2013 pres pel Consell de Govern en data 9 d’octubre de 2013, en virtut del qual s’acorda: 

 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 

 
- Diploma de Postgrau en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic 
- Diploma de Postgrau en Clínica Equina 
- Diploma de Postgrau en Matemàtiques per a Mestres 
- Diploma de Postgrau en Altes Capacitats i Educació Inclusiva 

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de diplomes de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
  

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propi següents: 
 

a) Diploma de Postgrau en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic d’acord amb el que consta en el 
document CA 35/10-2013 
b) Diploma de Postgrau en Clínica Equina, d’acord amb el que consta en el document CA 36/10-2013. 
c) Diploma de postgrau en Matemàtiques per a Mestres, d’acord amb el que consta en el document CA 37/10-
2013. 

d) Diploma de Postgrau en Altes Capacitats i Educació Inclusiva, d’acord amb el que consta en el document CA 
38/10-2013. 
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2) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment del punt primer. 

 
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 42/2013, de 23 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Modificació de denominació de títols de màsters propis 
  
Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster propi que han estat presentades a l’Escola de 
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 81/2013 pres pel Consell de Govern en data 9 d’octubre de 2013, en virtut del qual s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació del màster propi següent: 
 
 - Màster en Administration and Management of Commerce and Distribution, que passa a denominar-se Màster 

en Retail and Distribution Management and Administration.  
 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la modificació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 

  
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la modificació de la denominació del màster propi, Màster en Administration and Management of 

Commerce and Distribution, que passa a denominar-se Màster en Retail and Distribution Management and 
Administration. 
 
2) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
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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I.3. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 7/2013, de 31 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual del rector sobre les 
línies generals de la política de la Universitat, i el pla director 2013-2015. [Document] 
 
 
 

Acord 8/2013, de 31 d’octubre, del Claustre 
 
El passat 9 d’octubre el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va  aprovar una declaració 
en la que insta a la Secretaria d’Universitats i Recerca a defensar el model d’universitat pública catalana.  La 
situació d’ofec pressupostari en la que es veuen immerses les universitats públiques catalanes com a resultat 

de la manca de priorització del govern de la Generalitat envers el sistema universitari, genera una gran 
preocupació i malestar en la comunitat universitària que cal traslladar al govern, a tots els grups parlamentaris 

i a la societat. Per aquest motiu, el Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona acorda: 
 

1) Fer seva la declaració del Consell de Govern de la UAB de 9 d’Octubre de 2013. 

2) Traslladar-la de forma immediata al President de la Generalitat i als Presidents de tots els grups 

parlamentaris. 

3) Traslladar-la de forma immediata als responsables de la resta d’universitats públiques catalanes per 

demanar-ne l’adhesió dels seus Claustres. 

4) Traslladar-la a la societat, autèntica titular del sistema públic d’universitats, a través dels mitjans de 

comunicació i difusió. 

 
Declaració del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de 9 d’octubre de 2013: 
 

El Consell de Govern de la UAB insta la Secretaria d’Universitats i Recerca, el Govern de la Generalitat i els 
grups parlamentaris que li donen suport a fer efectiva una defensa explícita del model d’universitat pública 
catalana basada en la qualitat acadèmica, un model que constitueix un instrument clau per a construir una 

societat més justa i cohesionada i que és l’autèntic motor del canvi econòmic. 
  
Aquesta defensa, que des de la UAB exigim com a ciutadans i com a servidors públics, ha de comportar una 
aposta clara del Govern per elaborar uns pressupostos racionals i coherents, que demostrin que el sistema 
educatiu és una veritable prioritat social i que descartin noves reduccions pressupostàries que l’afectarien 
negativament i irreversiblement. 
  

Les universitats públiques són una estructura d’estat que no es pot malmetre. És per això que el Consell de 
Govern de la UAB reclama, en nom de la seva comunitat universitària, uns recursos suficients que 
garanteixin la qualitat i l’estabilitat del servei públic, i una definició pressupostària coherent amb les 
necessitats irrenunciables del sistema universitari català. 

 

 
 

Acord 9/2013, de 31 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l’informe elaborat per la Comissió de 
Governança. [Document] 
 
 
 
Acord 10/2013, de 31 d’octubre, del Claustre pel qual s'acorda que, dins el marc de les competències del 

Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels 
Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar les següents 
propostes: 
 
 
1.- Cessament del gerent de la UAB i del director general de la FUAB. 
 

Atesa la situació creada amb el recent cessament del gerent de la UAB i antic director general de la Fundació 
UAB així com del cessament, fa uns mesos, del responsable de la Fundació (i antic gerent de la UAB), Gustau 
Folch, aquest Claustre insta al rector el següent: 

http://www.uab.cat/doc/Informe_rector_i_pla_director_2013-2015
http://www.uab.cat/doc/Informe_Comissio_Governanca
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Atès el darrer Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Fundació UAB (informe 22/2013) 
 

1.- Que informi al Claustre de les raons que han motivat els cessaments esmentats així com de les condicions 
en que s’ha produït. 
 
2.- El 23 de setembre de 2004 es va produir una situació similar amb el cessament del llavors responsable de la 
Fundació (i també antic gerent de la UAB), el senyor Josep Llopart.Anys després la Sindicatura de Comptes 
(Informe 20/2008, pàg. 82) denunciava que: 

 
“Tot i que la FUAB no ha estat fiscalitzada, en el procés de fiscalització de les despeses de la UAB s’ha observat 
que l’any 2004 es va acomiadar un directiu de la FUAB, el qual tenia un contracte d’alta direcció regit pel Reial 
decret 1382/1985 i se li va abonar una indemnització de 104 dies per any treballat en lloc dels 7 dies que li 
corresponien segons el contracte. L’import d’aquesta indemnització va ser de 129.691,39€. Aquest treballador 
tenia reserva de lloc de treball a la UAB, on va ingressar el mateix dia del seu cessament a la FUAB”. 
 

Atesos els precedents, volem conèixer en quines condicions econòmiques s’ha produït el cessament del Sr. 
Gustau Folch. 
 
3.- Que proporcioni al Claustre els estats comptables, pels anys en els que el Sr. Folch ha estat responsable de 
la Fundació UAB i de tots els ens jurídics vinculats. 
 
 

2.- Retallada de l’aportació pública a la UAB. 
 
El Claustre General de la UAB reunit el dia 31 d’octubre de 2013, conegudes les intencions de la Generalitat de 
pel que fa als pressupostos d’enguany i les declaracions públiques del rector, acorda: 
 
Manifestar la seva oposició frontal a una nova retallada de l’aportació pública a la nostra universitat per 

considerar-la injusta, ineficaç econòmicament i incompatible amb el nostre deure d’oferir un ensenyament 
superior i una recerca i transferència de qualitat a la societat catalana. 

 
 
3.- Suport a la declaració de la Universitat de les Illes Balears sobre el sistema de tractament 
integral de llengües. 
 

 
El Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a representant de la comunitat universitària, es 
mostra contrari al Tractament Integrat de Llengües a les Illes Balears i Pitiüses, i en suport a la declaració de la 
Universitat de les Illes Balears. 
 
 
 

 

I.4. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 76/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern  
 
El Consell de Govern de la UAB insta la Secretaria d’Universitats i Recerca, el Govern de la Generalitat i els 
grups parlamentaris que li donen suport a fer efectiva una defensa explícita del model d’universitat pública 
catalana basada en la qualitat acadèmica, un model que constitueix un instrument clau per a construir una 

societat més justa i cohesionada i que és l’autèntic motor del canvi econòmic. 
 
Aquesta defensa, que des de la UAB exigim com a ciutadans i com a servidors públics, ha de comportar una 
aposta clara del Govern per elaborar uns pressupostos racionals i coherents, que demostrin que el sistema 
educatiu és una veritable prioritat social i que descartin noves reduccions pressupostàries que l’afectarien 
negativament i irreversiblement. 
 

Les universitats públiques són una estructura d’estat que no es pot malmetre. És per això que el Consell de 
Govern de la UAB reclama, en nom de la seva comunitat universitària, uns recursos suficients que garanteixin 

la qualitat i l’estabilitat del servei públic, i una definició pressupostària coherent amb les necessitats 
irrenunciables del sistema universitari català.  
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Acord 77/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern  
 

Vistes les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres, i 
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
 

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris va ser informada favorablement a les sessions 
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de juliol i de 27 de setembre de 2013. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents: 
 

- Enginyeria biològica i ambiental  
- Enginyeria informàtica/Computer Engineering  

 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 78/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern  
 

Vistes les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres 
corresponents. 

 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de modificació de denominació de màsters universitaris va ser informada favorablement a 
la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de juliol de 2013. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de les denominacions del Màster Universitari següent: 

 
-Màster universitari en Planificació i polítiques per a les ciutats, l’ambient i el paisatge, que passa a 
denominar-se Màster universitari en Polítiques i Planificació per a les ciutats, l’ambient i el paisatge. 

 
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord 

primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 79/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de supressió de títols de doctorat, aprovats pels òrgans 
competents, el procés de verificació dels quals no ha finalitzat. 
 

Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de doctorats iniciats en el seu dia i que no s’han 
arribat a implementar. 
 

Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la UAB. 
 
Vista 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 Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist l'article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació, modificació i supressió d'ensenyaments de títols de doctorat. 
 
Atès que la proposta de supressió de títols de doctorat va ser informada favorablement a les sessions de la 
Comissió de Doctorat d’11 de juliol de 2013. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la supressió dels títols de doctorat següents: 

 

- Publicidad y Relaciones Públicas 

- Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat 

 
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
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QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 80/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern  
 
Vistes les peticions de creació de títols de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 

reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 

 
Atès que la proposta de creació de nous diplomes de postgrau propis va ser informada favorablement a les 
sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de juliol i de 27 de setembre de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents:  
 

- Diploma de Postgrau en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic 
- Diploma de Postgrau en Clínica Equina 
- Diploma de Postgrau en Matemàtiques per a Mestres 
- Diploma de Postgrau en Altes Capacitats i Educació Inclusiva 

 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de diplomes de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 81/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern  
 

Vistes les peticions de modificació de títols de màster propi que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i 
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
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haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 

formació permanent. 
 

Atès que la proposta de modificació de nous títols de màsters propis va ser informada favorablement a la sessió 
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de juliol de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació del màster propi següent:  

 
- Màster en Administration and Management of Commerce and Distribution, que passa a denominar-se 

Màster en Retail and Distribution Management and Administration  
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la modificació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 82/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern  
 

De conformitat amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i amb els Estatuts de la UAB, la 
UAB ha mantingut una política d’adscripció i de vinculació de centres externs  en funció de si els estudis 
impartits tenen caràcter oficial o propi. 

 
A partir de l’adequació a l’espai europeu d’educació superior dels estudis ofertats per la UAB, moltes de les 
titulacions impartides per escoles vinculades han derivat en titulacions de caràcter oficial, la qual cosa ha 
comportat un procés d’adscripció d’aquests centres. 
 
Actualment només resta com a escola vinculada l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) la qual 
ofereix els estudis propis de Direcció de Comerç i Distribució. Atès que aquesta titulació no podrà tenir caràcter 

oficial, l’Equip de Govern proposa iniciar un procés de desvinculació d’aquest centre.  

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents  

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de l’inici del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i 
Distribució (ESCODI) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest 

l'acord. 
 
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 83/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de modificació del Reglament del Servei de Biblioteques presentada per la vicerectora 
d’Investigació a instàncies del director del Servei de biblioteques. 
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Atès que el Reglament del Servei de Biblioteques va ser aprovat per Acord de la Junta de Govern de 20 de juliol 
de 1995 i modificat per Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 i per Acord núm. 42/2007, de 30 

d’octubre, de la Comissió d’Investigació.   
 
Vist l’informe previ favorable de la Comissió General d’Usuaris del Servei de Biblioteques. 
 
Atès que en data 9 de juliol de 2013 la Comissió d’Investigació va informar favorablement la seva modificació 
d’acord amb el que estableix l’article 16.4.c) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions 

del Consell de Govern de la UAB, en la seva redacció donada per l’acord de 14 de març de 2013 segons els 
quals, correspon a la Comissió d’Investigació informar favorablement les disposicions normatives en matèria 
d’investigació. 
 
Atès que en data 27 de setembre de 2013 la Comissió d’Afers Acadèmics ha informat favorablement la 
modificació dels articles 26 i 27 en relació al contingut d’efectes acadèmics a l’empara del que disposa l’article 
12.4.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions segons el qual, correspon a la 

Comissió d’Afers Acadèmics informar favorablement les disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Vist l'article 44.2 del text refós de la normativa UAB en matèria d’investigació que estableix la competència del 
Consell de Govern en l’aprovació i modificació dels reglaments dels serveis universitaris a proposta de les 
comissions delegades del Consell de Govern.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació i de la 
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Servei de Biblioteques d’acord amb el text que 
s'annexa.[Document] 

 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució, i el seguiment de l'acord primer. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 84/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificar la Normativa d’estudiants 

visitants, que regula les estades d’estudiants visitants a la UAB. 
 
Atès la necessitat d’adequar la regulació de la matrícula extraordinària dels estudiants que accedeixen 
temporalment a la UAB per completar la seva formació acadèmica, sense integrar-se regularment en les 

ensenyaments oficials que permeten obtenir un títol de grau o màster, per tal d’atendre la demanda d’aquest 
col·lectiu. 
 

Vist el títol VIII de la normativa del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat per l’acord del 
Consell de Govern de 2 de març 2011, i les seves posteriors modificacions, relatiu a les estades d’alumnes 
visitants a la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
Atès que la proposta de Normativa regula la matrícula extraordinària d’estudiants visitants a la UAB va ser 

informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 22 de juliol de 2013. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/oci_normativa_reglament_servei_biblioteques_doc


BOUAB Núm. 111                           Octubre / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 15 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la Normativa per la qual es regula la matrícula extraordinària d’estudiants visitants a la UAB 
que s’annexa.  

Normativa per la qual es regula la matrícula extraordinària d’estudiants visitants a la UAB 

(Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre de 2013) 
 
I. Preàmbul 

Durant els últims anys un nombre creixent d'estudiants ha manifestat el seu interès per accedir temporalment a 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb la intenció de completar la seva formació acadèmica, però sense 
integrar-se regularment en els ensenyaments oficials que permeten obtenir un títol de grau o de màster. Per 
aquest motiu, la Universitat proposa l’aprovació d’unes normes bàsiques que permetin regular la matrícula 
extraordinària d’aquests estudiants. 
 
II. Àmbit d'aplicació 

II.1. Tenen la consideració d'estudiants visitants tots aquells estudiants o graduats universitaris que han 

estat admesos per a cursar estudis parcials de les titulacions impartides a la Universitat Autònoma 

de Barcelona, i que no han accedit a través dels procediments ordinaris previstos per a l’accés als 

estudis oficials o a través dels programes d’intercanvi o dels convenis bilaterals amb altres 

universitats que preveuen aquest tipus de mobilitat. 

II.2. El règim dels estudiants visitants està regulat pel que es disposa en la present normativa, llevat que 

hi hagi un conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el centre de procedència de 

l'estudiant; en aquest cas, s’aplica preferentment allò que es disposa en l'esmentat conveni. 

 

III.Efectes 

Els estudis cursats com a estudiant visitant donen dret a l'obtenció d'un certificat d'estudis de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en el qual ha de constar el període d’estada de l’estudiant visitant i les qualificacions 
obtingudes.  

 
 
IV.Requisits i procediment d'admissió 

IV.1. En el moment d'efectuar la sol·licitud, l'estudiant visitant ha de reunir els requisits acadèmics 

necessaris per a accedir al nivell d’estudis que vulgui cursar a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

IV.2. L'estudiant visitant ha de presentar una sol·licitud motivada, en la data establerta en el calendari 

acadèmic administratiu, especificant els estudis dels quals vol cursar assignatures i/o mòduls. 

IV.3. La sol·licitud d'admissió s’ha de presentar al centre docent, i ha d’anar acompanyada de la 

documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés, un curriculum vitae i un document 

acreditatiu dels coneixements lingüístics necessaris, si escau. 

IV.4. Correspon al degà o degana o al director o directora del centre o de l’estudi responsable dels 

ensenyaments corresponents decidir sobre l'admissió de l'estudiant per a cursar assignatures dels 

estudis sol·licitats. 

V. Condicions de matrícula 
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V.1. L’estudiant visitant, un cop obtinguda l’admissió pels òrgans competents dels centres on ha presentat 

la sol·licitud, pot formalitzar la matrícula del curs acadèmic corresponent. Aquesta matrícula queda 

supeditada a la disponibilitat de places vacants en els cursos sol·licitats. 

V.2. L'estudiant visitant només es pot matricular a assignatures pertanyents als ensenyaments indicats a la 

seva sol·licitud i ha de formalitzar la matrícula extraordinària de les assignatures a què hagi estat 

admès dins dels terminis de matrícula establerts amb caràcter general per als estudiants de programes 

d'intercanvi. 

V.3. El màxim de crèdits a què es pot matricular l'estudiant visitant, en el conjunt de les seves estades a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, no pot ser superior a 30 crèdits en un semestre o a 60 crèdits en 

un any complet, i en cap cas pot superar el 25 % del nombre total de crèdits de la titulació de 

referència.  

V.4. En cap cas es pot simultaniejar la matrícula extraordinària d’estudiant visitant amb la matrícula 

ordinària. 

V.5. L'anul·lació de la matrícula no dóna dret a la devolució dels imports abonats, excepte per causes 

imputables a la Universitat. 

V.6. El preu dels crèdits i de les taxes acadèmiques i administratives corresponents als estudis cursats en el 

marc d’aquesta normativa el fixa anualment el Consell Social i ha de cobrir el cost estimat dels estudis. 

Sobre aquest preu no s'ha d’aplicar cap recàrrec per repetició d'assignatures, ni tampoc cap exempció 

ni bonificació de les previstes al Decret de preus de la Generalitat. Un 40 % dels ingressos ha de 

revertir al pressupost del centre docent, un altre 25 % s’ha de destinar al programa propi de beques 

de mobilitat i el 35 % ha de revertir al pressupost de la UAB. 

 

VI. Drets i deures dels estudiants visitant 

VI.1. L'estudiant visitant té dret a assistir a classe i a ser avaluat de les assignatures a què estigui 

matriculat, en les mateixes condicions que els estudiants oficials de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, així com a obtenir el document acreditatiu especificat a l’article III d’aquesta normativa. 

VI.2. L'admissió com a estudiant visitant no implica en cap cas l'admissió als estudis oficials a què estiguin 

vinculades les assignatures que cursi ni l’obtenció del títol oficial corresponent a aquests estudis. 

VI.3. La unitat competent en matèria de relacions internacionals ha de lliurar una acreditació a l'estudiant 

visitant amb la finalitat de facilitar-li la identificació i la utilització dels serveis dels quals se l’autoritza 

ser usuari, sense cap més limitació que la que es derivi de la seva condició acadèmica. 

VI.4. Els estudiants visitants queden exclosos de la participació en els òrgans de representació i de govern 

de la Universitat. 

VI.5. Són d’aplicació les normes acadèmiques vigents a la UAB i el règim disciplinari aplicable als estudiants 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

VII. Assegurança mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil 

VII.1. Aquest tipus de matrícula no està inclòs en l'àmbit d'aplicació de l’assegurança escolar ni de les 

beques i ajuts oficials. 

VII.2. Els estudiants visitants han de demostrar que tenen cobertura sanitària, d’accidents i de 

responsabilitat civil durant el període d’estada a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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VIII. Accés a estudis oficials 

VIII.1. L'estudiant visitant pot sol·licitar l'accés a la Universitat Autònoma de Barcelona pels procediments 

ordinaris previstos per a l'accés als estudis oficials, per a la qual cosa ha de complir els requisits 

previstos en la normativa corresponent. En cas d'admissió pot sol·licitar el reconeixement o la 

transferència de crèdits d’acord amb les condicions que preveu la normativa pròpia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

VIII.2. En cap cas s’ha d'aplicar la devolució dels preus satisfets pel fet d'haver cursat estudis en règim 

d'estudiant visitant. 

 

IX. Disposició derogatòria 

Aquesta normativa deroga el Títol VIII: Estudiants visitants de la Normativa acadèmica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (Text refós aprovat per l’Acord 
de Consell de Govern de 2 de març 2011 i modificat per l’Acord de Consell Social de 20 de juny del 2011, per 

l’Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2012, 
per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de Govern de 17 de juliol de 
2012 i per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013). 
 
 
X. Disposició final  

Aquesta normativa entrarà en vigor per a la matrícula del curs acadèmic 2014-2015. 
 
 
 

 
SEGON.- Incorporar el text d’aquesta normativa en la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, per la seva entrada en vigor el curs 2014-2015. 

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

 
Acord 85/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i Organització de modificar els criteris de distribució econòmica 
per als màsters oficials. 
 

Atesa la necessitat d’adequar els criteris de distribució de pressupost de funcionament dels màsters oficials. 
 
Vist el que disposa l’article 13 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB aprovat per Acord de Consell 
Social de 19 de desembre de 2012, pel que fa als principis generals del procediment de gestió pressupostària. 
 
Vist el títol IX de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret  1393/2007, aprovada per Acord de Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 

els màsters. 
 
Vist el Capítol IV del Títol II de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 
acadèmica de caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2011,  sobre 
la distribució pressupostària dels màsters. 

 
Vist que la Comissió  d’Afers Acadèmics de data 22 de juliol de 2013 va acordar  informar favorablement la 

modificació dels criteris de distribució del pressupost de funcionament del màsters. 
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Vist que la Comissió d’Economia i Organització de data 26 de setembre de 2013 va acordar l’aprovació del 
model de distribució del pressupost de funcionament dels màsters oficials i l’elevació del mateix  al Consell de 

Govern per a la seva ratificació. Així mateix va encarregar  la vicerectora d’Economia i Organització la  
incorporació dels criteris de distribució pressupostària continguts al capítol IV del Títol II del text refós de la 
Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general, 
aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i modificada en data 25 d’abril de 2012, i 
l’elevació de l’acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

Vist l'article 10.3 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a les instruccions per al seguiment i la gestió del 
pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Ratificar  el model de distribució del pressupost de funcionament dels màsters oficials.  
 

SEGON.- Aprovar la incorporació dels articles que s’annexen a la Normativa sobre organització acadèmica 
complementària de la normativa acadèmica de caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern de 

19 d’octubre de 2011 i modificada en data 25 d’abril de 2012. .[Document] 
 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica i a la vicegerenta d’Economia i 

Organització,  per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
 

Acord 86/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Per tal de facilitar el desenvolupament dels òrgans col·legiats de la UAB, s’ha analitzat la possibilitat que les 
sessions d’aquests òrgans puguin tenir lloc a través de mitjans electrònics ja siguin sessions virtuals en la seva 
totalitat o amb presència virtual d’alguns dels seus membres. 
 
Aquesta possibilitat ja està establerta al Títol II “L’ús dels mitjans electrònics pels òrgans de govern col·legiats” 

del Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per 
acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, però aquesta regulació conté uns requisits massa 
rígids per tal de permetre fàcilment que les sessions dels òrgans col·legiats es puguin desenvolupar de manera 
virtual. 

 
En aquest sentit, es proposa modificar aquesta regulació en el sentit següent: 
 

1) Suprimir l’article 5.2: 

 

“Als efectes de l’apartat anterior, serà imprescindible per a l’ús de mitjans telemàtics que els presidents 
i els secretaris dels òrgans col·legiats i, si escau, la resta de membres dels òrgans col·legiats disposin 
de signatura electrònica reconeguda, d’acord am el que determina el títol III d’aquest reglament”. 
 

2) Modificar l’article 5.3 en el sentit següent: 

 
“Els diferents reglaments interns de funcionament de cada òrgan col·legiat poden establir procediments 
telemàtics obligatoris per als seus membres, d’acord amb allò previst a l’art. 27.6 i a la disposició 
addicional primera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 

públics i a l’article 51 d’aquest Reglament. La tramesa de les comunicacions s’ha de realitzar a través de 
les adreces institucionals assignades als membres de l’òrgan, la qual serà única per a totes les possibles 
comunicacions que s’hagin de rebre.” 

http://www.uab.cat/doc/Model_distribucio_pressupost_funcionament_masters
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3) Modificar l’article 6.6 en el sentit següent: 

 
“La posada a disposició i l’accés a la documentació que s’acompanyi a l’ordre del dia s’ha de realitzar 
emprant un repositori i un entorn segur al qual pugui accedir l’administrador d’usuaris del repositori, i 

en el seu cas, els membres de l’òrgan mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica 
aprovats o els mecanismes electrònics suficients que es determinin en cada cas.” 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general i del comissionat del 

rector per a la Societat de la Informació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Modificar el Títol II “L’ús dels mitjans electrònics pels òrgans de govern col·legiats” del Reglament 

d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell 
de Govern de 17 de novembre de 2010, en els termes següents: 
 

1) Suprimir l’article 5.2: 

 
“Als efectes de l’apartat anterior, serà imprescindible per a l’ús de mitjans telemàtics que els presidents 
i els secretaris dels òrgans col·legiats i, si escau, la resta de membres dels òrgans col·legiats disposin 
de signatura electrònica reconeguda, d’acord am el que determina el títol III d’aquest reglament”. 
 

2) Modificar l’article 5.3 en el sentit següent: 

 
“Els diferents reglaments interns de funcionament de cada òrgan col·legiat poden establir procediments 

telemàtics per als seus membres, d’acord amb allò previst a la disposició addicional primera de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La tramesa de les 
comunicacions s’ha de realitzar a través de les adreces institucionals assignades als membres de 

l’òrgan, la qual serà única per a totes les possibles comunicacions que s’hagin de rebre.” 
 

3) Modificar l’article 6.6 en el sentit següent: 

 
“La posada a disposició i l’accés a la documentació que s’acompanyi a l’ordre del dia s’ha de realitzar 

emprant un repositori i un entorn segur al qual pugui accedir l’administrador d’usuaris del repositori, i 
en el seu cas, els membres de l’òrgan mitjançant els mecanismes electrònics suficients que es 
determinin en cada cas.” 

 
SEGON.- Encarregar la secretària general i el comissionat del rector per a la Societat de la Informació l'execució 
i el seguiment d’aquest l'acord. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords als centres, departaments, instituts de recerca propis i centres 
d’estudis i de recerca. 

 
 
 
Acord 87/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Vist el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol 
de 2011, en el Títol VI del qual s’estableixen els criteris per a la cessió temporal d’usos dels locals de l’edifici R 
de la UAB.  
 
Vist el canvi d’ús de l’Edifici R com a espai de treball i gestió de l’Àmbit de Participació, creat l’1 de febrer de 
2013. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
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Atès que en la sessió de la Comissió d’Afers d’Estudiants prevista per al dia 7 d’octubre de 2013 es presentarà 

aquesta proposta de derogació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Derogar del Títol VI del Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter 
general aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de 
Govern de 13 de juliol de 2011. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.  
 
 
 
Acord 88/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 29 de setembre de  2004 el Reglament del Departament de 

Cirurgia. 
 
En data 6  de setembre de  2013 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de  
Reglament del Departament de Cirurgia. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  

òrgans col·legiats, també  s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives als departaments, 
coordinadors i coordinadores  d’estudis  i directors i directores de departament per tal d’aconseguir una major  

transparència en l’assumpció de funcions i  responsabilitats i per últim, s’ha adaptat el text als criteris 
establerts a la “Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB”. 
 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  

 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament del Departament de Cirurgia, aprovat pel Consell de Departament. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Cirurgia, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Departament de Cirurgia de la UAB en els termes que 

s’annexen. [Document] 

 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament  de Cirurgia, a la Facultat de Medicina i  altres 
departaments adscrits a la Facultat. 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Departament_Cirurgia
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Acord 89/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 10 de novembre de  2004 el Reglament  del Departament de 
Filologia Espanyola. 
 
En data 4  de juliol de  2013 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de  Reglament 

del Departament de Filologia Espanyola . Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  
òrgans col·legiats, també s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives als departaments, 
coordinadors i coordinadores  d’estudis  i directors i directores de departament per tal d’aconseguir una major  
transparència en l’assumpció de funcions i  responsabilitats i per últim, s’ha adaptat el text als criteris 
establerts a la “Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB”. 
 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 

universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  
 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament del Departament de Filologia Espanyola, aprovat pel Consell de Departament. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Departament de Filologia Espanyola de la UAB en els termes 

que s’annexen. [Document] 
 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament  de Filologia Espanyola, a la Facultat de Filosofia i Lletres  
i  altres departaments adscrits a la Facultat. 
 
 

 
Acord 90/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de cessió a la Fundació Hospital Clínic Veterinari de la titularitat d’una instal·lació de 
radiodiagnòstic veterinari presentada per la vicerectora d’Economia i Organització. 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’una instal·lació de radiodiagnòstic amb el número 

RX-B/2543 de registre en el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, segons consta a 
la fitxa d’identificació d’equips i instal·lacions de Raigs X amb fins de diagnòstic Mèdic . 
 
Atès que en data 6 de maig de 2005 el Consell Social de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) va 
acordar atorgar a la ‘FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, Fundació Privada’ (FUAB) la 
concessió administrativa sobre  una porció de terreny de 1.680 m2 (Finca Registral 44.336 del Registre de la 

Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès)  per a la construcció i explotació de l’ampliació de l’Hospital Clínic 
Veterinari.   

  
Atès que l’anterior acord del Consell Social va ser executat en conveni de concessió administrativa atorgat entre 
la UAB i la FUAB en data 7 de novembre de 2005 en virtut del qual es va procedir a atorgar la concessió 
administrativa de la porció de terreny indicat per un període de 20 anys.  
 

Atès que segons informà el Servei d’arquitectura i Logística de la UAB els espais que configuren la instal·lació 
de radiodiagnòstic veterinari no formen part de la porció de terreny de 1.680 m2 de superfície objecte de 
concessió administrativa. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Departament_Filologia_Espanyola
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Atès que per acord del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008 i 24 de juliol de 

2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la UAB va atorgar la carta fundacional, com a fundador 
únic, davant la Notari de Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol 2.153, de la 
‘FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, FUNDACIÓ PRIVADA’ (HCV), amb una dotació inicial de 30.000 €, 
tenint com a finalitat fundacional la col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en 
activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, 
inclosos els assistencials i hospitalaris. 

 
Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari, constituïda en data 30 de juliol de 2008, té intenció d’assumir 
l’explotació de la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 per la qual cosa està gestionant el canvi 
de titularitat davant la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, per tal d’autoritzar el canvi de titular de l’explotació de la citada 
instal·lació de radiodiagnòstic veterinari, demana acreditar, entre d’altres, el títol en virtut del qual es disposa 

l’esmentada instal·lació per part de l’HCV. 
 
Ates que la instal·lació de radiodiagnòstic està integrada pels espais físics especialment condicionats (obra civil i 
instal·lacions) i diferents equips generadors de raigs X.  
 
Atès que els espais físics que formen part de l’esmentada instal·lació són béns demanials de la UAB afectes al 
servei públic l’ús privatiu dels quals ha de ser objecte de la corresponent autorització administrativa, 

independentment de qui és la persona titular dels aparells (béns mobles) de la instal·lació radioactiva. 
 
Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la 
universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques 
i dels Estatuts. 
 

Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 

els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerectora d’Economia i Organització, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la 
instal·lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 (béns mobles relacionats a l’ANNEX) a la Fundació Hospital 

Clínic Veterinari; i, com a conseqüència d’això, la cessió d’ús gratuït dels espais on aquesta instal·lació està 
ubicada en terrenys de la UAB –excepte aquells sobre els quals la Fundació Hospital Clínic Veterinari ostenti títol 
de disposició-, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal·lació 

de radiodiagnòstic, d’acord amb la relació dels espais identificada a l’ANNEX. 
 
 

 
 

file://sicl1v04/r_coordins_web$/www/ACORDS_CONSELL_GOVERN/Acords_CG_2013_10_09/Punt6_1/6.1%20Annex%202.pdf
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SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 91/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del 
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la 
sol·licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel 
termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions 

establertes en el contracte objecte de ratificació.  
 
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 9 de setembre de 
2013. 
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 

els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  

 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 

Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 



BOUAB Núm. 111                           Octubre / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 25 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

  

Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 

sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicercetor de Projectes Estratègics i de 

Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de data 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense 
exclusivitat, la sol·licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en 

tot el món i pel termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les 
especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

Acord 92/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud de LGAI 
TECHNOLOGICAL CENTER, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i 
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar 

l’ús de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori. 
 
Atès que per acords núm. 66/2010 i 40/2010 del Consell de Govern i del Consell de dates 30 de setembre i 28 
d’octubre de 2010, respectivament, la UAB va cedir l’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del 
terreny annex a l’edifici on està radicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) 
amb la superfície disponible necessària per donar ús a 450 places de pàrking, aproximadament, per un termini 
de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29 d’octubre de 2010 i, per tant,  finalitzarà el 29 d’octubre de 

2013. 
 
Atès que és voluntat de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA de tornar a gaudir l’ús de part dels esmentats 

terrenys (2.700 m2 corresponent a 132 places de pàrking, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal 
de l’edifici on està ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya) per un període de 3 
anys. 

 
Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte. 
 
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat 
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

Primer.- Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 
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 Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori 

General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 
places de pàrquing. 

 
 Preu: 32.400 € per any, el qual serà actualitzat anualment per l’IPC.  

 
 Termini de duració: 3 anys. 

 
 Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de 

l’edifici on està radicat el LGAI per als seus usuaris (132 places aproximadament). 
 
Segon.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
 
Tercer.- Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 

acord. 
 
Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització. 
 
 

 
Acord 93/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta d’autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut 
Català de nanociència i Nanotecnologia  (ICN2). 
 

Ates que la UAB és titular del següent maquinari:   
 

 Taula òptica: Nº inventari: 009311096. 

 Camera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671. 

 Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017. 

 Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328. 

 Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375. 

 Oscil.loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639. 

 
Atès que la UAB considera convenient la cessió d’ús gratuït de l’anterior maquinari a favor de la Fundació 
Institut Català de Nanotecnologia pel termini de 5 anys perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i 
de recerca. 
 

D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en 
relació amb els articles 89.k de la la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 107 i 
109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de 

Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, 
i els articles 64. q), 204.1 i 206 dels Estatuts. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la 
Fundació Institut Català de Nanotecnologia perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca, 
pel termini de cinc (5) anys: 
 

 Taula òptica: Nº inventari: 009311096. 

 Camera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671. 

 Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017. 
 Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328. 
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 Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375. 

 Oscil.loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639. 
 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 94/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 10 del Reglament del Consell de Govern i de l’article 4.1. de la Normativa  

de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, les comissions delegades 
del Consell de Govern tenen un mandat de quatre anys. 
 
Atès que, esgotat aquest termini, correspon iniciar un nou mandat i, per tant, s’ha de procedir a l’elecció dels 
membres d’aquestes comissions. 
 
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB estableix: 
 
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel 
Consell de Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb 
el que estableix l'article 24 del Reglament del Consell de Govern. 
 

2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i 
d'entre els membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de 

l'elecció, s'han de proclamar el titular i el suplent. 
 
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de 
ser proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar 
l’estudiantat de postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 

 
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern 
 

1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de 
candidatures, que serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures 
bàsiques de la universitat. 
  

2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la 
Secretaria General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la 
comunitat universitària. 

  
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i 
ordenant els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que 

compleixin les condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna 
de les eleccions deixés vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació. 
 

Atès que correspon al Consell de Govern l’elecció dels següents membres: 
 

COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS 
2 professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B. 

2 estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
2 persones PAS que siguin membres del Claustre, de les quals com a mínim una ha de ser membre del 
Consell de Govern. 
 
COMISSIÓ D’AFERS D’ESTUDIANTS 

4 membres del professorat, un dels quals ha de ser membre del sector B. 
6 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells el seu president. 

1 PAS que sigui membre del Consell de Govern. 
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ 
2 professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, un del sector A i un del 
sector B. 
2 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
2 PAS que siguin membres del Claustre, de les quals com a mínim una ha de ser membre del Consell 
de Govern. 

 
COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
4 professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la 
salut, ciències socials i ciències humanes), dels quals com a mínim un ha de ser del sector B i dos han 
de ser caps de grups SGR (un, dels camps de les ciències experimentals i tecnologies i de les ciències 
de la salut, i un altre, dels camps de les ciències socials i de les ciències humanes). 
1 persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars). 

1 estudiant de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
 
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC 
2 professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre que no siguin degans o 
directors d’escola ni directors de departament, un dels quals ha de ser del sector B. 
1 persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars).  
2 estudiants de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 

 
COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
4 professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la 
salut, ciències socials i ciències humanes), un dels quals ha de ser membre del sector B. 
2 estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
1 membre del personal d’administració i membre del Claustre 

 
COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS 

2 professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, dels quals com a mínim un 
ha de ser del sector B. 
1 director o directora de centre d’estudis i recerca. 
1 director o directora de centre d’innovació tecnològica. 
1 estudiant de postgrau, que pertanyi al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 

2 PAS: un membre del Consell de Govern i un membre del Claustre. 
 
COMISSIÓ DE DOCTORAT  
8 coordinadors o coordinadores de programes de doctorat (dos per cada àmbit: ciències experimentals 
i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).  
2 estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre. 
2 PAS que siguin membres del Claustre, una de les quals com a mínim una ha de ser membre del 

Consell de Govern. 
 

Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 7 d’octubre de 2013. Per tal que els 

membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de 
consulta.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Elegir els membres de les comissions delegades del Consell de Govern, en els termes que consten al 

document que s'annexa. 
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Elecció de representants a les comissions del Consell de Govern 
 

(Acord del Consell de Govern de 9 d'octubre de 2013) 
 
 
COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS 
 

Dos professors o professores, un dels quals com a mínim ha de ser del sector B 
 
Titulars: 
Laila Darwich Soliva (professora del sector B)  
Rafael Grasa i Hernàndez (professor del sector A)  
  

Dos estudiants proposats pel Consell d’Estudiants 
 

Titulars: 
David Montpeyó Garcia-Moreno  
Sara Lladó Garcia  
 
Dos representants del personal d’administració i serveis membres del Claustre, dels qual com a mínim un 

ha de ser del Consell de Govern 
 
Titulars: 
Imma Gamo Nieto (membre del Claustre)  
Andreu Pompas Alcaraz (membre del Consell de Govern)  

 
 

COMISSIÓ D’AFERS D'ESTUDIANTS 
 

Quatre professors o professores, un dels quals ha de ser membre del sector B 

 
Titulars: 
Margarita Arboix Arzó (professora del sector A)  

Àngels Campà i Guillem (professora del sector B)  
María Pilar Casado Lechuga (professora del sector A)  
Vacant 
 
Sis estudiants proposats pel Consell d’Estudiants, entre ells el seu president 
 
Titulars: 

Carlota Gallés Faz   
Jessica Marquès Hurtado  
David Montpeyó Garcia-Moreno   
Guillem Pujals Martí   
Jordi Rodó Morera (President del Consell d’Estudiants)  

Alberto Zurita Carpio  
 

Un representant del personal d’administració i serveis membre del Consell de Govern 
 
M. Antonia Doroteo Muñoz (Consell de Govern)  

 
 
COMISSIÓ DE DOCTORAT 

 
Vuit coordinadors o coordinadores de programes de doctorat (dos per cada àmbit: ciències experimentals i 
tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes) 
 

Titulars: 
Assumpció Malgosa I Morera (àmbit cc. Experim. i tecnologies)  
Montserrat Sarrà Adroguer (àmbit cc. Experim. i tecnologies)  

Lourdes Ezpeleta Ascaso (àmbit ciències de la salut)  
Elena Albanell Trullás (àmbit ciències de la salut)  
Montserrat Ventura i Oller (àmbit ciències socials)  
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Caterina Calsamiglia Costa (àmbit ciències socials)  

Miquel Molist Montaña (àmbit ciències humanes)  
Anna Matamala Ripoll (àmbit ciències humanes)  

 
Dos estudiants de doctorat membres del Claustre 
 
Titulars: 
Luis Parado Fernández  
Vacant 

 
Dos representants del personal d’administració i serveis membres del Claustre, dels qual com a mínim ha 
de ser membre del Consell de Govern 
 
Titulars: 
Mercè Alborch López (membre del Claustre)  
Andreu Pompas Alcaraz (membre del Consell de Govern)  

 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ 
 

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

Titulars: 
Rafael Grasa i Hernàndez (professor del sector A)  
F. Xavier Domènech Sampere (professor del sector B)  
 

Dos estudiants proposats pel Consell d’Estudiants 
 

Titulars: 
Jessica Marquès Hurtado  

Matias Moreno Alegre  
 

Dos representants del personal d’administració i serveis membres del Claustre, dels quals com a mínim un 
ha de ser del Consell de Govern 
 

Titulars: 
M. Antonia Doroteo Muñoz (Consell de Govern)  
Marta Violeta Labrador (membre del Claustre)  

 
 
COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 

Quatre professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la 
salut, ciències socials i ciències humanes, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B i dos han de ser 
caps de grups SGR (un dels camps de les ciències experimentals i tecnologies i de les ciències de la salut, i 

un altre, dels camps de les ciències socials i de les ciències humanes) 
 
Titulars: 

Pere Ysàs Solanes (cap de grup del camp de ciències humanes)  
Oscar Palacios Bonilla (sector B – ciències experimentals i tecnologies)  
Teresa Giménez Candela (sector A - ciències socials)  
Jordi Surrallés Calonge (cap de grup dels camps de ciències experimentals i de salut)  
 
Un representant del personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o d'altres figures similars) 
 

Titular: 
Doris Moreno Martínez (Ramón y Cajal)  
 
Un estudiant de postgrau que pertanyi al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF) 
 

Titular: 
Luis Pardo Fernández  
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COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC 
 

Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre que no siguin degans o 
directors d’escola ni directors de departament, un dels quals ha de ser del sector B. 
 
Titulars: 
Joan Carbonell Manils (sector A)  
Lluís Antoni Quer i Sardanyons (sector B)  

 
Un representant del personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o d'altres figures similars) 
 
Titular: 
Maria Antònia Casellas Puigdemasa (Ramón y Cajal)  
Doris Moreno Martínez (Ramón y Cajal)  
 

Dos estudiants de postgrau que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF) 
 
Vacants 
 
 

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 

Quatre professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la 
salut, ciències socials i ciències humanes, un dels quals ha de ser membre del sector B) 
 
Titulars: 
Anna Cros Alavedra (sector A – ciències socials)  
Laila Darwich Soliva (sector B – ciències  de la salut)  

Dues vacants 
 

Dos estudiants proposats pel Consell d’Estudiants 
 
Titulars: 
Javier Ceba Vega   
Maria Riu Piñol  

 
Un representant del personal d’administració i serveis membre del Claustre 
 

Titular: 
Marta Violeta Labrador  
 
 

COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS 
 

Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, dels quals un com a mínim ha 

de ser membre del sector B 
 
Titulars: 

Marta Padrós Castells (professora del sector B)  
Gabriel Izard Granados (professor del sector B)  
 
 
Un director o directora de centre d’estudis i recerca 
 
Titular: 

Pau Olivella Cunill (director Centre d’estudis per les Organitzacions i Decisions Econòmiques - 
CODE)  

 
Un director o directora de centre d’innovació tecnològica 
 

Titular: 
Armand Sanchez Bonastre (director del Servei Veterinari de Genètica Molecular –TECNIO)  
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Un estudiant de postgrau que pertanyi al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF) 
 

Vacant 
 
Dos representants del personal d’administració i serveis: un membre del Consell de Govern i un membre 
del Claustre 
 
Titulars: 

Andreu Pompas Alcaraz (membre del Consell de Govern)  
Juan Montesinos Andrade (membre del Claustre)  
 

 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les 
comissions delegades. 

 
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius. 
 
 
 
Acord 95/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern 
 

Vist el document “Plantilla de càrrecs acadèmics a la UAB. Criteris per definir i nomenar els càrrecs acadèmics 
de direcció i de gestió” proposat per la vicerectora d’Economia i Organització  
 
Atès que la plantilla de càrrecs acadèmics vigent data de l’any 1994  i que no s’adapta a la realitat present de la 
UAB, cal fer una actualització i una nova definició de les funcions, genèriques i específiques, dels càrrecs per tal 
que sigui més adient a les necessitats actuals  de la universitat. 

 
Vist que la vicerectora d’Economia i Organització en data 26 de setembre de 2013 va informar la Comissió 

d’Economia i Organització del document “Plantilla de càrrecs acadèmics a la UAB. Criteris per definir i nomenar 
els càrrecs acadèmics de direcció i gestió”.  
 
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per Acord de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la 

Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vist l’article 3, lletres d) i m) del Reglament del Consell de Govern aprovat per Acord de 26 de febrer de 2004 i 
les seves posteriors modificacions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Donar-se per assabentat del document “Plantilla de càrrecs acadèmics a la UAB. Criteris per definir i 

nomenar els càrrecs acadèmics de direcció i de gestió”. 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
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I.5. Comissions del Consell de Govern 
 
I.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 93/2013, de 25 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 
l’aplicació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau, en els 

termes. 
 

 Direcció Hotelera 
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 94/2013, de 25 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació de títols de Màsters 

Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 

posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 
 
 

Vist l'article 12.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
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a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
 

Acord 95/2013, de 25 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 
 

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
 

Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a 
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari. 
 

Vist l'article l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel 

que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li hi correspon aprovar els plans 
d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents  
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a 
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 
 

- Màster Universitari en Recerca Biomèdica Translacional / Translacional Biomedical Research 

- Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica  

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocuapabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 

 
Acord 96/2013, de 25 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
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. 
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau.  
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

 
 
Acord 97/2013, de 25 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 

Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
 

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 

sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
 

Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
 

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, es presenta a la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:  

 
- Màster en Atenció Integral al Pacient Crònic   
- Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques  
- Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica  
- Diploma de postgrau en  Instrucció d’Unitats Canines de Protecció Civil, Prevenció, Seguretat i 

Emergències  

- Diploma de postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Teràpia i Activitats Assistides amb Gossos  

- Diploma de postgrau en Instrucció d’Unitats Canines d’Assistència  
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SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

 
Acord 98/2013, de 25 d’octubre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 

Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 

estudis. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
 

Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució 
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, 
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics la següent 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

I.5.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 9/2013, de 7 d’octubre de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 

Vist el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol 
de 2011, en el Títol VI del qual s’estableixen els criteris per a la cessió temporal d’usos dels loclas de l’edifici R 
de la UAB. 
 

Vist el canvi d’ús de l’Edifici R com a espai de treball i gestió de l’Àmbit de Participació, creat l’1 de febrer de 
2013. 

 

http://www.uab.cat/doc/Cursosdespecialitzacio25102013
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Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la 
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER . Informar favorablement sobre la derogació de l Títol VI de l Text refós de les normatives 
complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, aprovat per Acord de consell de Govern de 13 de juliol de 2013. 
 
SEGON. Estar informats del canvi d’ús i funció de l’Edifici “R” que passa a ser els local de l’àmbit de 

Participació  i de les entitats adscrites a aquest així com de la nova ubicació dels espais on els col·lectius 
d’estudiants i Consell d’estudiants podran desenvolupar les seves activitats. 
 
TERCER. Encarregar la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquest acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants,per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 10/2013, de 7 d’octubre de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
 
la Comissió d’Afers d’estudiants de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar l’ampliació de tres places en relació al Programa d’Estades de Pràctiques pel curs 2013-
2014, aprovat per Acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de 15 de juliol de 2013. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

 
I.5.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 20/2013, de 30 d’octubre de la Comissió d’Economia i d’Organització. 

 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de   setembre al 30 de setembre de 
2013.  
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 

l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2013 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, 
i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits 
entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  

 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data de 13 de juliol i de 15 de desembre de 
2011, per acord de 25 d’abril, de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, pel que fa 
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a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 

gestió del pressupost. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit pel període de l’1 de setembre al 30 de setembre de 2013. 
[Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 

 
I.5.4. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 21/2013, de 21 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist el document de transformacions de places vinculades que conté els canvis resultants de diverses 
amortitzacions, trasllats de dotacions i transformacions d’associats mèdics de places vinculades a Unitats 

Docents Hospitalàries.  

 
Atès que l’article 70 de la Llei Orgànica d’Universitats preveu que les Universitats podran modificar la relació de 
llocs de treball del seu professorat per ampliació de les places existents, per minoració o per canvi de 
denominació de les places vacants, en la forma que indiquin els seus estatuts. 
 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon 
aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 

Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER- Aprovar les transformacions de places vinculades. [Document] 
 
SEGON-. Encarregar al vicerector de Professorat i Programació acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest 

acord. 
 
 
 
Acord 22/2013, de 21 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

Vist l’article 18.1 de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que preveu que les Universitats 
podran autoritzar al personal investigador la prestació de serveis, mitjançant un contracte laboral a temps 
parcial i de duració determinada, en societats mercantils creades o participades per la entitat per a la qual 
aquest personal presti serveis. 
 

Vist l’acord de la Comissió de Transferència de Coneixement de la UAB que en data * de setembre de 2013 va 
informar favorablement el Protocol d’autorització de la prestació de serveis del personal investigador en una 

EBT i elevar-lo a la Comissió de Personal Acadèmic. 

http://www.uab.cat/doc/%20Modificacionsdecreditde1al30desetembrede2013
http://www.uab.cat/doc/Transformacio-de-places-vinculades211013


BOUAB Núm. 111                           Octubre / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 39 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Miquel Ortega Cerdà, 
investigador de la Fundació ENT, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental.  
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Jordi Monés Carilla, 
investigador de l’entitat Barcelona Macula Foundation , amb destinació al Departament de Medicina i Cirurgia 

Animal. 
 
TERCER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Antonio Contreras Marín, del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb destinació a l’Institut d’Estudis Medievals.  
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
 
 
Acord 23/2013, de 21 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 

17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 

per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 

Atès que determinades entitats han sol·licitat a la UAB que uns investigadors de les seves entitats exerceixin 
tasques de recerca a la UAB. 
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el protocol d’autorització de la prestació de serveis del personal investigador 
en una EBT 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i al vicerector de Professorat i Programació l’execució 
i el seguiment d’aquest acord.  
 
 

 
Acord 24/2013, de 21 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord 15/2013, de 21 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic, pel qual s’aprova, per delegació del 
Consell de Govern, la convocatòria Serra Húnter 2013. 

 
Atès que es va produir una errada en la composició de la comissió avaluadora suplent de l’àmbit de 

coneixement Egiptologia. 
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Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú que preveu que les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol 

moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètic existents en els seus 
actes. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 

Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Corregir l’error advertit en la composició de la comissió avaluadora suplent de l’àmbit de coneixement 
d’Egiptologia en el sentit següent: 
 

“On hi diu Josep Maria Fradera Barceló de la Universitat Pompeu Fabra ha de dir Josep Vilella Massana de la 
Universitat de Barcelona” 
 
 

Referència de concurs:  UAB-AG-05 

Àmbit de coneixement: Egiptologia 
 
Comissió titular 
   
President: Pascal Vernus   Université Paris-Sorbonne  

Secretari: Miquel Molist Montaña  Universitat Autònoma de Barcelona 
Vocal:  José Manuel Galán Allué  CSIC 
Vocal:  Renate Pillinger   Universität Wien 
Vocal:  Miguel Ángel Molinero Polo Universidad La Laguna 
 

Suplents:  
President : Antonio Loprieno   Universitätsspital Basel  

Secretari: Josep Vilella Massana             Universitat de Barcelona 
Vocal:  Patrizia Piacentini   Università degli Studi di Milano 
 

 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
 
 

 

 

I.5.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 13/2013, de 30 d’octubre de la Comissió de Transferencia de Coneixement i Projectes 
estratègics. 
 
 
Vista la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la participació d’una empresa de base tecnològica (EBT) amb 

la denominació ‘Visual Tagging Services’, presentada pel doctor Dr. Xavier Roca Brugué davant el rector. 
 
Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors 
on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT.  
 
Analitzada la sol·licitud i la declaració d’intencions pel comitè ad hoc. 
 

Vist l’informe preliminar sobre la proposta emès per la comissió ad-hoc d’octubre de 2013. 

 
Atès que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del 
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de 
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Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base 

tecnològica. 
  

Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon emetre informes sobre propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de creació d’empreses de base tecnològica a la UAB i criteris sobre la participació de la UAB 
en aquestes. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics de la UAB, la següent 
 
 
ACORDS 
 

Primer.- Emetre proposta favorable per al reconeixement de l’empresa ‘VISUAL TAGGING SERVICES, S.L.’ com 
empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona i aprovar la participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el 5 per 100 del  capital social de l’esmentada empresa de base tecnològica, per 
valor de 150 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat  instrumental creada amb 
aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emès per 
la comissió ad-hoc d’octubre de 2013 i, condicionada a la materialització de l’Acord Segon.  
 

Segon.- Autoritzar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, per negociar i acordar amb el Consorci 
Centre de Visió per Computador el percentatge de titularitat que les esmentades entitats ostenten sobre la 
tecnologia objecte del futur contracte de transferència a formalitzar amb l’empresa de base tecnològica, VISUAL 
TAGGING SERVICES, S.L., sempre i quan aquesta distribució de titularitat no impliqui un percentatge de 
titularitat de la Univesitat Autònoma de Barcelona sobre la tecnologia inferior al 60 per 100 de la mateixa.   
 

Tercer.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui 
emetre, si escau, l’informe escaient.   

 
Quart.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
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II.  Convenis  
       institucionals 
 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 2 de juny de 2013, entre la UAB, la Université de Liège, la Université de Turin, la Université de 
Splitz, l’Institut Europen pour le developpement des potentialités de tous les enfants, el Centre Experimental 

Orthophonique Pedagogique de Paris, el Centre medical d'Audio-Phonologie de Montegnee, La Creche "Loczy" 
de Budapest, La Crecehe communale de Herstal, el Mini-creches de la ville de Liège, el Creche Municipal de 

Tarragone i altres institucions échanges scientifiques et de practiques dans le domaine du développement de la 
communication entre enfants sourds et entendants accueillis dans des institutions. 
 
Conveni d’1 de juliol de 2013, entre la UAB i la Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria de la 

Xunta de Galicia per establir la col·laboració a nivell de docència, investigació i la promoció de la Llengua, la 
Literatura i la Cultura Gallegues. 
 
Conveni de 22 de juliol de 2013, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per a la col·laboració en la 
docència del Màster Universitari en Recerca Clínica: especialitat Microbiologia Clínica de la UB per als cursos 
2012-2013 i 2013-14. 
 

Conveni de 30 de juliol de 2013, entre la UAB i la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) per tal de regular la col·laboració per l’establiment d’un marc d’actuació en el 
desenvolupament de programes de doctorat en centres o instituts del CSIC, amb la finalitat de reforçar la 
formació de l’alumnat de la UAB en les àrees relacionades en aquests programes. 

 
Conveni de 4 de setembre de 2013, entre la UAB i la Comisión Fulbright per establir un marc de 
col·laboració en aspectes de col·laboració docent pel curs 2012-2013 mitjançant la figura del professor vincultat 

(professor John Poch). 
 
Conveni de 4 de setembre de 2013, entre la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
per establir una col·laboració docent entre ambdues parts. 
 
Conveni de 17 de setembre de 2013, entre la UAB i la Fundación UNIVERSIA pel qual es regula la 

col·laboració per a la realització del projecte: "Programa para la inserción laboral de los estudiantes con 
discapacidad de la UAB". 
 
Conveni de 17 de setembre de 2013, entre la UAB i la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO per 
establir el marc de col·laboració en la traducció a la llengua catalana de la web "Mathématiques 
Expérimentales". 

 

Conveni de 25 de setembre de 2013, entre la UAB i Universidad de Valladolid (UdV) referent a l’encàrrec de 
gestió de la UAB a la UdV sobre el Màster Universitari en Retina. 
 
Conveni de 25 de setembre de 2013, entre la UAB i l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) per establir el 
marc de col·laboració en aspectes de col·laboració docent. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2013, entre la UAB, Alianza 4 Universidades i l’Instituto Cervantes per escometre 

actuacions conjuntes. 
 
Conveni de 3 d’octubre de 2013, entre la UAB i Kazan National Research Technological University (KNRTU) – 
Rússia to make the exchange of teaching and research staff possible and establish the conditions that will 
regulate the exchange programmes. 
 

Conveni de 8 d’octubre de 2013, entre la UAB i la Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University 

(TANUVAS) memorandum of understanding. 
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II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Conveni d’1 de març de 2013, entre la UAB, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Barcelona (UB) per 
establir la col·laboració per a la realització conjunta del Màster Universitari en Joventut i Societat. 
 
Conveni de 10 de juny de 2013, entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per establir la 
col·laboració interuniversitària per a la realització conjunta del Màster en Salut Pública 2011-12. 

 
Addenda de 15 de juliol de 2013, entre la UAB i la Societat de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, SA 
titular de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera al conveni de col·laboració acadèmica de data 21 
de novembre de 2011. 

 
Conveni de 30 de juliol de 2013, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de pràctiques de l'alumnat que cursa els graus de mestre o el màster de 

professorat en els centres d'educació infantil i primària i centres de secundària i batxillerat, formació 
professional i d'ensenyaments de règim especial reconeguts com a centres formadors d'estudiants en 
pràctiques pel Departament d'Educació (conveni per a la realització de pràctiques d'estudiants en centres 
formadors, serveis educatius i unitats del Dpt. d'Ensenyament). 
 
Conveni de 9 de setembre de 2013, entre la UAB i S.A. Martin Lloveras pel qual Martin Lloveras dóna a la 

UAB una Refinadora Conxa UL20 que es portarà a la Facultat de Ciències Agràries de la Universidade Agostinho 
Neto, en Huambo (Angola). 
 
Conveni de 19 de setembre de 2013, entre la UAB i la Fundació Catalunya - La Pedrera pel qual la Fundació 
CatalunyaCaixa Obra Social cedeix l'ús de l'Auditori de La Pedrera per a la celebració de l'obertura oficial del 
MMOBE (Programme en col·laboració amb la Càtedra Serra Ramoneda) el dia 11 d'octubre de 2013. 

 

Addenda de 25 de setembre de 2013, entre la UAB i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona (IERMB) al conveni de col·laboració per acordar que el dret d’ús de l'IERMB d’un espai situat al 
Mòdul de Recerca A es redueix de 841 m2 a 650,6 m2. Els espais desocupats per l’IERMB són els que s’inclouen 
a l'addenda. 
 
Conveni de 9 d’octubre de 2013, entre la UAB i la senyora María Isabel Fernández Alonso (Apoderada) per a 
la donació a la UAB, per part de Liliana Mónica, Cristina Isabel i Julia moria Jones (com a hereves), del fons 

bibliogràfic del professor Daniel Esteban Jones Solerno. 
 
Conveni de 16 d’octubre de 2013, entre la UAB i el senyor Josep Sánchez Bosch pel qual s’estableix un 
contracte de donació del fons personal de l'escriptor Sebastià Sánchez Juan a la UAB 
 
Conveni de 20 d’octubre de 2013, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma Solidària (FUAB) pel qual 

es modifica l’addenda subscrita en data 2 de gener de 2012, del Contracte de préstec subscrit amb la FUAB. 

 
Conveni de 24 d’octubre de 2013, entre la UAB i la Fundació ENT pel reconeixement d'investigadors 
vinculats (IVU's) - Dr. Miquel Ortega. 
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III.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
III.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Santiago Ramentol Massana 

sotscoordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual nomena la senyora María José Recoder Sellarés 
coordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Albert Navarro Giné secretari 
de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques. 

 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Fernando Marcelino Picatoste 
Ramon com a coordinador de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2013, per la qual nomena la senyora Pilar Carrasquer Oto 
coordinadora dels Programes de Màster de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 

Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Joaquim Castellà Espuny 

secretari i vicedegà d’Estudiants de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual nomena la senyora Virginia Luzón Fernández 
vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 

Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Antonio Castel Tremosa 
vicedegà de Comunicació, Campus i Pràctiques Externes de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Carlos Llorens Maluquer 
vicedegà de Pla Estratègic i Innovació de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Saña Seguí 

sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 

III.1.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual el senyor José María Perceval Verde cessa com a 
sotscoordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Santiago Ramentol Massana cessa com 
a coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2013, per la qual la senyora Maria Isabel Fernández Cano cessa 

com a secretària de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Jesús Giraldo Arjonilla cessa com a 
coordinador de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Joaquim Castellà Espuny cessa com a 

vicedegà d’Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives de la Facultat de Veterinària. 
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Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Rafael Ruiz de Gopegui Fernández 

cessa com a secretari de la Facultat de Veterinària. 
 

Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual la senyora Virginia Luzón Fernández cessa com 
a vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Serveis de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Antonio Castel Tremosa cessa com a 
vicedegà de Comunicació i Campus de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 

Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Carlos Llorens Maluquer cessa com a 
vicedegà de Pla Estratègic, Relacions Externes i Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Juan Antonio Barceló Álvarez cessa 
com a sotscoordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 

 

III.2. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
III.2.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual nomena la senyora Pilar Giménez Alcover 
coordinadora de la Unitat de Filosofia del Dret del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Juan del Castillo Franquet 
coordinador de Doctorat del Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Xavier Martínez Giralt com a 

director del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 

 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual nomena la senyora Ana Alejandra Cabaña Nigro 
vocal d’Afers Econòmics del Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Albert Ruiz Cirera secretari del 

Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual nomena la senyora Judit Panadés Martí secretària 
del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Pere Aran Bertran director del 
Departament de Matemàtiques. 

 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Francisco Valero Barranco 
director del Departament d’Enginyeria Química. 

 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Joaquín Puig González secretari 
i vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat. 

 
Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual nomena el senyor Juan Morote Robles  
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Cirurgia. 
 
 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual la senyora Anna Cima Mollet cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Pau Olivella Cunill cessa com a secretari 

del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
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Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual la senyora Silvia Cuadrado Gavilán cessa com a 

vocal d’Afers Econòmics del Departament de Matemàtiques. 
 

Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Jordi Caballé Vilella cessa com a director 
del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual la senyora M. Esther Morón Lerma cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 

Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Juan Eugenio Mateu Bennassar cessa 
com a secretari del Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Pere Puig Casado cessa com a director 
del Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Xavier Font Segura cessa com a director 

del Departament d’Enginyeria Química. 
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual el senyor David Fernández Quijada cessa com a 
secretari del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Joaquín Puig González cessa com a 
vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals del Departament de Comunicació Audiovisual i 

Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Benjamín Oller Sales cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Cirurgia. 
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IV. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Resolucions  
 
Resolució del rector, de 4 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Manuel Álvarez Gómez s’integra al Cos 

de Professors Titulars d’Universitat (BOE nº 254, de 23 d’octubre de 2013). 
 

 
 
 

IV.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 d’octubre de 2013, per la qual 
autoritza la reincorporació de la senyora Maria Victòria Ciriano Nogales al servei actiu de l’escala administrativa 
a la secretaria del Vicerectorat de Relacions Internacionals, amb efectes del dia 6 de novembre de 2013. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 d’octubre de 2013, per la 

qual encarrega al senyor Marcelino González Álvarez, amb caràcter provisional, les funcions i les 

responsabilitats de Cap de grup de vigilants. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 d’octubre de 2013, per la 
qual nomena en funcions el senyor Joan Melcion Tenas gerent d’aquesta Universitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 d’octubre de 2013, per la 
qual encarrega al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb caràcter provisional, les funcions i les 

responsabilitats de Cap de grup de vigilants. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 d’octubre de 2013, per la 
qual denega la sol·licitud de reincorporació de la senyora Maria Victòria Ciriano Nogales. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 d’octubre de 2013, per la 

qual encarrega al senyor Josep Maria Campuzano Puntí, amb caràcter provisional, la gestió excepcional dels 

processos de la gestió acadèmica de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 d’octubre de 2013, per la 
qual denega la sol·licitud d’incorporació de la senyora Maria Victòria Ciriano Nogales. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 d’octubre de 2013, per la 

qual nomena en funcions la senyora Maria Genescà Palau com a vicegerenta d’Organització. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 d’octubre de 2013, per la 
qual encarrega al senyor Joaquim Bernabé Ródenas, amb caràcter provisional, l’acumulació de tasques del lloc 
de Cap d’Àrea d’Afers Acadèmics, assumint la gestió i coordinació de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 d’octubre de 2013, per la 

qual autoritza les permutes de la senyora Eva Humet Blanco, amb destinació a l’Escola de Postgrau, i el senyor 
Albert Guirao Doctor, amb destinació a la Unitat Docent de la Vall d’Hebron. 
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Resolució del gerent en funcions, de 15 d’octubre de 2013, per la qual adapta el lloc de treball d’adjunta 

a la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica, que actualment ocupa la senyora Montserrat Balagueró Baró, al 
d’adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Permanent. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 d’octubre de 2013, per la 
qual nomena en funcions la senyora Montserrat Masoliver Puig com a vicegerenta d’Ordenació Acadèmica. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 d’octubre de 2013, per la 
qual concedeix al senyor David Pérez Almansa l’excedència voluntària per interès particular amb reserva de lloc 
de treball. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 d’octubre de 2013, per la 
qual encarrega al senyor Josep Lluís Gómez Barrera, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats 
de cap del SLiPI de Ciències de l’Educació. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Secretaria General 

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

sec.general@uab.cat 
www.uab.cat 

 
 

 

mailto:sec.general@uab.cat
mailto:sec.general@uab.cat
mailto:sec.general@uab.cat

