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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 93/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 

 
Proposta de creació de títols de màsters universitaris 
 
Exposició de motius: 

 

Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres i atesa 
la documentació justificativa que s’adjunta (documents PLE 92/12-2013, PLE 93/12-2013, PLE 94/12-2013, PLE 
95/12-2013, PLE 96/12-2013, i PLE 97/12-2013). 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 

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

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 99/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre, en relació a l’aprovació de la  
creació de màsters universitaris. 
 

Vist l’acord 49/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 17 de desembre, pel qual 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)Recerca Biomèdica Translacional/ Translational Biomedical 
Research, d’acord amb el que consta en el document CA 41/12-2013. b)Teledetecció i Sistemes d’Informació 
Geogràfica, d’acord amb el que consta en el document CA 42/12-2013. c)Gestió d’Empreses Hoteleres, d’acord 
amb el que consta en el document. CA 43/12-2013. d)Nanociència i Nanotecnologia Avançades/Advanced 

Nanoscience and Nanotechnology, d’acord amb el que consta en el document. CA 44/12-2013. e)Planificació 
Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques, d’acord amb el que consta en el document. 45/12-2013 
f)Psicologia General Sanitària, d’acord amb el que consta en el document CA 46/12-2013. 2)Comunicar el punt 
primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent en matèria 
d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 3)Encarregar el vicerector de 

Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer del present acord. 4)Comunicar 
aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Informar favorablement la proposta de creació dels títols de màster universitari següents: 

 
a) Recerca Biomèdica Translacional/Translational Biomedical Research, d’acord amb el que consta en el 
document PLE 92/12-2013. 
b) Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica, d’acord amb el que consta en el document PLE 93/12-2013. 
c) Gestió d’Empreses Hoteleres, d’acord amb el que consta en el document PLE 94/12-2013. 
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d) Nanociència i Nanotecnologia Avançades/Advanced Nanoscience and Nanotechnology, d’acord amb el que 
consta en el document PLE 95/12-2013. 

e) Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques, d’acord amb el que consta en el document,  PLE 

96/12-2013. 
f) Psicologia General Sanitària, d’acord amb el que consta en el document PLE 97/12-2013. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
 

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

 
Acord 94/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis 
  
Exposició de motius: 
 

Ateses les peticions de creació de títols de postgrau 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 (document PLE 98/12-2013, PLE 99/12-2013, PLE100/12-
2013, PLE 101/12-2013, PLE 102/12-2013, PLE 103/12-2013, PLE 104/12-2013, PLE 105/12-2013 i PLE 
106/12-2013). 
 

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

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 100/2013, pres en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2013 referent a la creació 
de títols de màster propis i diplomes de postgrau propis. 
 
Vist l’acord 50/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 17 de desembre, pel qual s’acorda 
elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la creació de nous títols de màster propi 

següents: a)Màster en Atenció Integral al Pacient Crònic (menció de la col·laboració del COMB en el títol), 
d’acord amb el que consta en el document CA 47/12-2013. b)Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques, 
d’acord amb el que consta en el document CA 48/12-2013. c)Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica, 
d’acord amb el que consta en el document CA 49/12-2013. d)Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, 
Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions, d’acord amb el que consta en el document CA 50/12-2013. 
2)Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: a)Diploma de Postgrau en 

Instrucció d’Unitats Canines de Protecció Civil, Prevenció, Seguretat i Emergències, d’acord amb el que consta 
en el document CA 51/12-2013. b)Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Teràpia i Activitats 

Assistides amb Gossos, d’acord amb el que consta en el document CA 52/12-2013. c)Diploma de Postgrau en 
Instrucció d’Unitats Canines d’Assistència, d’acord amb el que consta en el document CA 53/12-2013. 
d)Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític, d’acord amb el que consta en el document CA 54/12-
2013.e)Diploma de Postgrau en Seguretat de l’Energia i del Medi Ambient, d’acord amb el que consta en el 
document CA 55/12-2013. 3)Encarregar  la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el 

seguiment del punt primer del present acord. 4)Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 

1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: 
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a) Màster en Atenció Integral al Pacient Crònic (menció de la col·laboració del COMB en el títol), d’acord amb el 

que consta en el document PLE 98/12-2013. 

b) Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques, d’acord amb el que consta en el document PLE 99/12-
2013. 
c) Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica, d’acord amb el que consta en el document PLE 100/12-2013. 
d) Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 101/12-2013. 
 

2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents:  
 
a) Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Protecció Civil, Prevenció, Seguretat i Emergències, 
d’acord amb el que consta en el document PLE 102/12-2013. 
b) Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Teràpia i Activitats Assistides amb Gossos, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 103/12-2013. 
c) Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines d’Assistència, d’acord amb el que consta en el document 

PLE 104/12-2013. 
d) Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític, d’acord amb el que consta en el document PLE 

105/12-2013. 
e) Diploma de Postgrau en Seguretat de l’Energia i del Medi Ambient, d’acord amb el que consta en el 
document PLE 106/12-2013. 
 
3) Encarregar  la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment del punt primer del 

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

 
Acord 95/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 
 
Creació de títols de doctorat 
 

Exposició de motius: 
 

Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat presentades a l’Escola de Postgrau, de conformitat 
amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l’acord 101/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre en relació a la proposta de 
creació de títols de doctorat. 
 
Vist l’acord 51/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 17 de desembre, pel qual s’acorda 

elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació de títols de doctorat següents, 
d’acord amb el que consta en el document CA 56/12-2013: a)Seguretat Humana i Dret Global b)Ciència 
Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals c)Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia; 3)Encarregar  la 
vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3)Comunicar aquest acord a 
la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’ACORDA: 
 

1) Aprovar la creació de títols de doctorat següents, d’acord amb el que consta en el document PLE 107/12-

2013: 
 
a) Seguretat Humana i Dret Global. 
b) Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals. 
c) Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. 
 

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

Acord 96/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 
 

Informació sobre la matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 2013-2014 
 
Exposició de motius: 
 
Vist que en la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 17 de desembre de 2013 es va tractar com a 

punt de l’ordre del dia la informació sobre la matriculació en els estudis de grau i de màster de la UAB per al 
curs 2013-2014, i que es proposa elevar aquesta informació al Ple del Consell Social. 
 
Vist l’acord 52/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 17 de desembre, en virtut del qual la 
Comissió Acadèmica es dóna per assabentada sobre les dades de  matricula en els estudis de grau i de màster 
de la UAB per al curs 2013-2014, d’acord amb el que consta en els documents CA 57/12-2013 i CA 58/12-

2013. 
 
S’ACORDA: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat sobre la matriculació en els estudis de grau i de màster de la 

UAB per al curs 2013-2014, d’acord amb el que consta en els documents PLE 108/12-2013 i PLE 109/12/2013. 
 

 
 
Acord 97/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013 
 
Exposició de motius: 

 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de 

la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost 
aprovat per a l’exercici  2013. 

 
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 65/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 16 de desembre, el qual 
estableix 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a 
l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 59/12-2013; 2) Presentar al  Ple del Consell Social la 
informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer 

d’aquest acord. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 

S’ACORDA: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
per a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 110/12-2013. 
 
 

 
Acord 98/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 
 
Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 
 

Vist que l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos de les Administracions Públiques es 

realitzaran dintre d’un marc d’estabilitat pressupostària. 
 
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 97/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 10 de desembre, en relació als Criteris Bàsics per a 
l’elaboració del Pressupost 2014 de la UAB. 
 

Vist l’acord 66/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 16 de desembre, el qual 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar els 
Criteris Bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, 
segons consta en el document CE 60/12-2013; 2)Comunicar aquest acord a la vicerectora d’ Economia i 
d’Organització i al gerent de la UAB. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar els Criteris Bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l’exercici 2014, segons consta en el document PLE 111/12-2013. 

 
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’ Economia i d’Organització i al gerent de la UAB. 
 
 
 
Acord 99/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 

 
Criteris bàsics per a la pròrroga del pressupost 2013 de la UAB 

 
Exposició de motius: 
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, pel que fa a la 
pròrroga automàtica dels pressupostos generals de l’Estat de l’any anterior quan no s’aproven i publiquen els 

nous el primer dia de l’exercici econòmic corresponent. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, Text refós de Finances Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, pel que fa a la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’any anterior de la 
Generalitat de Catalunya fins a l’aprovació i publicació dels nous pressupostos. 
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Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2013 de la UAB, aprovat pel Consell Social el 19 de 
desembre de 2012, i d’acord amb la seva disposició final única, que diu: “La vigència d’aquestes bases és la 

mateixa que la del pressupost de 2013, prorrogable fins a l’aprovació dels pressupostos següents.” 

 
Atès que la UAB ha iniciat el procediment d’aprovació dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 
2014” el dia 2 de desembre de 2013 i que el procés establert per a l’aprovació definitiva del pressupost per 
l’exercici 2014 no s’ajusta al període d’execució pressupostària anual. 
 
Atès que per tal de permetre el normal funcionament de la universitat es presenta la proposta de pròrroga del 

pressupost 2013 que serà vàlida mentre no entri en vigor el pressupost 2014 i que aquests criteris de pròrroga 
segueixen els procediments d’aprovació corresponents per part dels òrgans de govern de la universitat i seran 
d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2014. 
 
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 98/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 10 de desembre, en relació a als Criteris Bàsics per a 
la pròrroga del Pressupost 2013 de la UAB. 
 
Vist l’acord 67/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 16 de desembre, el qual 

estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar els 
Criteris Bàsics de la pròrroga del pressupost 2013 de la UAB fins a l’aprovació del pressupost de la UAB 
corresponent a l’any 2014 i les mesures que l’integren, segons consta en el document CE 61/12-2013; 
2)Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Econòmica i d’Organització i al gerent de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 

1) Aprovar els Criteris Bàsics de la pròrroga del pressupost 2013 de la UAB fins a l’aprovació del pressupost de 
la UAB corresponent a l’any 2014 i les mesures que l’integren, segons consta en el document PLE 112/12-2013. 

 
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Econòmica i d’Organització i al gerent de la UAB. 
 
 
 
Acord 100/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 
 

Liquidació de l’Instituto Universitario de Postgrado, S.A. 
 
Exposició de motius: 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i Organització de 3 de desembre de 2013. 
 

Vist que, per acord de 26 de juliol de 2001, el Ple del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona va 
aprovar la participació en el capital social de la companyia de nova creació denominada INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. (Companyia) junt amb la Universitat d’Alacant, la Universitat Carlos III 
de Madrid i el Grupo Santillana de Ediciones, S.A., l’objecte social de la qual és el desenvolupament d’estudis de 
postgrau a distància. 
 
Atès que per raons econòmiques -art. 363.1.e RDL 1/2010, de 2 de juliol- en sessió de data 28 de juny de 2013 

la Junta General d’Accionistes de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. va acordar, entre d’altres, 
la dissolució de l’esmentada companyia mercantil i l’obertura del període de liquidació, el qual va ser elevat a 
escriptura pública davant el notari de Madrid, en Rodrigo Tena Arregui, en data 29 de juliol de 2013, sota el 
núm. 1.736 del seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid. 
 
Atès que com a operació de liquidació necessària i prèvia a l’acord d’extinció de la Companyia el liquidador va 
proposar que tots els accionistes condonin els drets de crèdit que ostenten davant la pròpia companyia. 
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Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document PLE 113/12-2013, 
ostenta un dret de crèdit per valor de 302.347,23 € davant la Companyia, el qual està totalment provisionat en 

la comptabilitat de la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social, entre d’altres, la modificació i/o extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i 
desenvolupament dels fins de la Universitat. 

 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 117/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 10 de desembre, en relació a la dissolució de 
l’Instituto Universitario de Postgrado, S.A. 
 
Vist l’acord 68/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 16 de desembre, el qual 

estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Donar-se per 
assabentat de la dissolució de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A; 2)Aprovar la condonació del 

dret de crèdit que la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta davant l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
POSTGRADO, S.A. per valor de 302.347,23 €, la liquidació de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, 
S.A. i l’autorització al rector, o persona en qui delegui, per realitzar tots els actes necessaris per a formalitzar 
els anteriors actes; 3)Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest 
acord; 4)Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Donar-se per assabentat de la dissolució de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. 

 
2) Aprovar la condonació del dret de crèdit que la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta davant 
l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. per valor de 302.347,23 €, la liquidació de l’INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. i l’autorització al rector, o persona en qui delegui, per realitzar tots els 
actes necessaris per a formalitzar els anteriors actes. 

 
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 101/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 

 
Cessió de participacions de titularitat de patent internacional 
 
Exposició de motius: 
 
Vista la patent internacional següent, la titularitat de la qual és compartida per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i el Consorci Centre de Visió per Computació (CVC): 
 

 Número Denominació 
Titularitat 

UAB CVC 

PCT/EP2010/058733 
Method for obtaining derivable road 

area 
50% 50%  

 
Atès que el doctor José Manuel Álvarez López va tenir una participació com autor/inventor de l’esmentada 
Patent. 

 
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des del 
registre de la sol·licitud de patent espanyola cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir 
aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús (document PLE 114/12-2013). 
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Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant el/s Investigador/s no tenen la intenció de 

crear una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no han negociat amb terceres empreses la 

llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els Investigadors estan d’acord que futures llicències 
o transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat. 
 
D’acord amb els apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb els articles 
97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada per Acord 
del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de 

les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués interessada en 
ostentar la seva voluntat. 
 
Vist l’article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 

 
Vist que l’article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment 

d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist l’article 28.2.h del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 112/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 10 de desembre, en relació a la cessió de 

participacions de titularitat de patent internacional. 
 
Vist l’acord 69/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 16 de desembre, el qual 
estableix  informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la 
cessió  de les participacions de titularitat que sobre la Patent internacional següent ostenta la Universitat 
Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Álvarez López, que l’adquireix, pel preu que s’indica a 

continuació, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre les 
esmentades Patents: 
 

Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 Method for obtaining derivable road area 50% 

21 per 100 dels guanys que 

obtinguin per la 

comercialització de la 

mateixa. 

 
 
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord; 3) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 

1) Autoritzar la cessió  de les participacions de titularitat que sobre la Patent internacional següent ostenta la 
Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Álvarez López, que l’adquireix, pel preu que 

s’indica a continuació, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre 
les esmentades Patents: 
  

Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 Method for obtaining derivable road area  50% 

21 per 100 dels guanys que 

obtinguin per la 

comercialització de la 

mateixa.   
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2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 

 

3) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 102/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 

 
Tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 
 
Atesa la sol·licitud de la Vicegerent de l’àmbit d’Economia en relació a la proposta de tarifes del Servei 
d’Activitat Física de la UAB per a l’exercici 2014. 

 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 28.3, apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que 
estableix que li correspon a la Comissió Econòmica aprovar els preus dels serveis de la Universitat. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de desembre de 2013, en el marc del que estableix 

l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,, 
 
S’ACORDA: 
 

1) Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2014, d’acord amb el que 
consta en el document PLE 115/12-2013. 
 
2) Comunicar el present acord a la Vicegerent de l’Àmbit d’Economia i al Director del Servei d’Activitat Física, 
per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

 
Acord 103/2013, de 19 de desembre, del Consell Social 
 
Tarifes dels Serveis Científico-Tècnics corresponents a l’any 2014 
 
Exposició de motius: 
 

Atesa la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes 
dels serveis científico-tècnics següents: Servei de Tractament de la Parla; Laboratori de Luminescència i 
Espectroscòpia de Biomolècules; Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació d’Història, Llengua, 
Literatura i Art de Catalunya; Unitat de Garantia de Qualitat; Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural; 
Servei de Microscòpia Electrònica; Servei d’Estadística Aplicada; Servei d’Anàlisi Química; Servei d’Estabulari; 
Laboratori d’Ambient Controlat; Servei de Difracció de Raigs X; Servei de Granges i Camps Experimentals; 

Servei de Genòmica i Bioinformàtica; Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció; Servei de Cultius 
Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria; i Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 

 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3, apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que 
estableix que li correspon a la Comissió Econòmica aprovar els preus dels serveis de la Universitat. 

 
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de desembre de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’ACORDA: 

 
1) Aprovar les tarifes per a l’any 2014 dels següents serveis científico-tècnics: 
 
a) Servei de Tractament de la Parla, d’acord amb el que consta en el  document PLE 116/12-2013. 
b) Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord  amb el que consta en el document 
PLE 117/12-2013. 

c) Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació d’Història, Llengua,  Literatura i Art de Catalunya, 
d’acord amb el que consta en el  document PLE 118/12-2013. 
d)  Unitat de Garantia de Qualitat, d’acord amb el que consta en el  document PLE 119/12-2013. 
e) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d’acord amb el que  consta en el document PLE 120/12-2013. 
f) Servei de Microscòpia Electrònica, d’acord amb el que consta en el  document PLE 121/12-2013. 
g) Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el  document PLE 122/12-2013. 
h) Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document  PLE 123/12-2013. 

i) Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document PLE  124/12-2013. 
j) Laboratori d’Ambient Controlat, d’acord amb el que consta en el  document PLE 125/12-2013. 

k) Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el  document PLE 126/12-2013. 
l) Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta  en el document PLE 127/12-2013. 
m) Servei de Genòmica i Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el  document PLE 128/12-2013. 
n)   Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció, d’acord amb el  que consta en el document PLE 129/12-
2013. 

ñ)  Serveis de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria, d’acord  amb el que consta en el document 
PLE 130/12-2013. 
o) Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta  en el document PLE 131/12-2013. 
 
2) Donar-se per assabentats de les tarifes de l’any 2014, del Servei Científico-Tècnic Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en l’acord núm. 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica 

de 19 de juny. 
 
3) Comunicar el present acord al Vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 

 

 
I.2. Comissions del Consell Social 
 

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

 
Acord 48/2013, de 17 de desembre, 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. 

 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

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 la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per 
l’estudiant amb DNI 47.163.546-E per a l’assignatura “Direcció de Producció i Operacions I” de la titulació 
d’Administració i Direcció d’Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, per a que es matriculi en el 
curs 2013-2014, d’acord amb el que consta en el document CA 40/12-2013. 
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2) Emetre un informe desfavorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per 
l’estudiant amb NIE X4892655A per a les assignatures “Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària” i “ 

Obstetrícia i Ginecologia” de la titulació de Llicenciat en Medicina de la Facultat de Medicina de la UAB, a la vista 

que ja li va ser concedida una convocatòria de gràcia per examinar-se d’ambdues assignatures, de les 
qualificacions obtingudes per a les esmentades assignatures i, de la trajectòria curricular segons expedient 
acadèmic, d’acord amb el que consta en el document CA 40/12-2013. 
 
 
 

Acord 49/2013, de 17 de desembre, 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 han estat presentades pels centres. 

 
Atès que la documentació justificativa corresponent 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 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 màster universitari. 
 

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 10 de desembre de 2013 pel qual s’acorda: 

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

 
-       Recerca Biomèdica Translacional/Translational Biomedical Research 
-       Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica 
-       Gestió d’Empreses Hoteleres 
-       Nanociència i Nanotecnologia Avançades/Advanced Nanoscience and Nanotechnology 
-       Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques 
-       Psicologia General Sanitària 

 
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 

primer. 
  

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta 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) Recerca Biomèdica Translacional/Translational Biomedical Research, d’acord amb el que consta en el 

document CA 41/12-2013. 
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b) Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica, d’acord amb el que consta en el document CA 42/12-2013. 
c) Gestió d’Empreses Hoteleres, d’acord amb el que consta en el document CA 43/12-2013. 

d) Nanociència i Nanotecnologia Avançades/Advanced Nanoscience and Nanotechnology, d’acord amb el que 

consta en el document CA 44/12-2013. 
e) Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques, d’acord amb el que consta en el document 45/12-
2013. 
f) Psicologia General Sanitària, d’acord amb el que consta en el document CA 46/12-2013. 
 
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 al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer 
del present acord. 
 
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

Acord 50/2013, de 17 de desembre, 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 màsters propis i 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 pres pel Consell de Govern en data 10 de desembre de 2013, en virtut del qual s’aprova: 

 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: 
 
-     Màster en Atenció Integral al Pacient Crònic (menció de la col·laboració del COMB en el títol) 
-     Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques 
-     Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica 
-     Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions 

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

-    Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític 
-    Diploma de Postgrau en Seguretat de l’Energia i del Medi Ambient 

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

primer. 
  
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta 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, 
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S’ACORDA: 

 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: 
 
a) Màster en Atenció Integral al Pacient Crònic (menció de la col·laboració del COMB en el títol), d’acord amb el 
que consta en el document CA 47/12-2013. 

b) Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques, d’acord amb el que consta en el document CA 48/12-
2013. 
c) Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica, d’acord amb el que consta en el document CA 49/12-2013. 
d) Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions, d’acord 
amb el que consta en el document CA 50/12-2013. 
 
2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 

 
a) Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Protecció Civil, Prevenció, Seguretat i Emergències, 

d’acord amb el que consta en el document CA 51/12-2013. 
b) Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Teràpia i Activitats Assistides amb Gossos, d’acord 
amb el que consta en el document CA 52/12-2013. 
c) Diploma de Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines d’Assistència, d’acord amb el que consta en el document 
CA 53/12-2013. 

d) Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític, d’acord amb el que consta en el document CA 
54/12-2013. 
e) Diploma de Postgrau en Seguretat de l’Energia i del Medi Ambient, d’acord amb el que consta en el 
document CA 55/12-2013. 
 
3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment del punt primer del 

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

 
 

Acord 51/2013, de 17 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de nous programes de doctorat 
 
Exposició de motius: 
 
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat presentades a l’Escola de Postgrau, de conformitat 

amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord pres pel Consell de Govern en data 10 de desembre de 2013, en virtut del qual s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de doctorat següents: 
  
-    Seguretat Humana i Dret Global 
-    Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals 
-    Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia 
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SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 

  

TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta 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 títols de doctorat següents, d’acord amb el que consta en el document CA 56/12-2013: 
 

a) Seguretat Humana i Dret Global 
b) Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals 
c) Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia 
 
2) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 

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

Acord 52/2013, de 17 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informació sobre la matriculació a la UAB dels estudis de grau i de màster  per al curs 2013-2014 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat informa sobre les dades de  

matricula en els estudis de grau i de màster de la UAB per al curs 2013-2014 i 
 

S’ACORDA: 
 
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada sobre les dades de  matricula en els estudis de grau i de 
màster de la UAB per al curs 2013-2014, d’acord amb el que consta en els documents CA 57/12-2013 i CA 
58/12-2013. 

 

 
 

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

 

Acord 65/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013 
 
Exposició de motius: 

 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de 

la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost 
aprovat per a l’exercici 2013. 
 
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
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Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Econòmica a realitzar el 16 de desembre 
de 2013 s’informa sobre el seguiment del pressupost de l’any 2013, i 
 
S’ACORDA: 

 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013, 
d’acord amb el que consta en el document CE 59/12-2013. 
 
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 

 
 

Acord 66/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 

 
Vist que l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos de les Administracions Públiques es 
realitzaran dintre d’un marc d’estabilitat pressupostària. 
 
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 97/2013, pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova l’acord 
següent:1)  Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2014” i les mesures 

pressupostàries que l’integren; 2) Elevar al Consell Social l’anterior acord per tal que aquest òrgan exerceixi les 
seves competències d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària; 3)Encarregar la 
Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2014, d’acord amb els criteris, un 
cop aprovats pel Consell Social; 4) Comunicar a la vicerectora d’Economia i d’Organització i al gerent el present 
acord. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 

1) Aprovar els Criteris Bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l’exercici 2014, segons consta en el document CE 60/12-2013. 

 
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’ Economia i d’Organització i al gerent de la UAB. 
 
 
 

Acord 67/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Criteris bàsics per a la pròrroga del pressupost 2013 de la UAB 
 
Exposició de motius: 
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Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, pel que fa a la 
pròrroga automàtica dels pressupostos generals de l’Estat de l’any anterior quan no s’aproven i publiquen els 

nous el primer dia de l’exercici econòmic corresponent. 

 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, Text refós de Finances Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, pel que fa a la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’any anterior de la 
Generalitat de Catalunya fins a l’aprovació i publicació dels nous pressupostos. 
 
Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2013 de la UAB, aprovat pel Consell Social el 19 de 

desembre de 2012, i d’acord amb la seva disposició final única, que diu: “La vigència d’aquestes bases és la 
mateixa que la del pressupost de 2013, prorrogable fins a l’aprovació dels pressupostos següents.” 
 
Atès que la UAB ha iniciat el procediment d’aprovació dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 
2014” el dia 2 de desembre de 2013 i que el procés establert per a l’aprovació definitiva del pressupost per 
l’exercici 2014 no s’ajusta al període d’execució pressupostària anual. 
 

Atès que per tal de permetre el normal funcionament de la universitat es presenta la proposta de pròrroga del 
pressupost 2013 que serà vàlida mentre no entri en vigor el pressupost 2014 i que aquests criteris de pròrroga 

segueixen els procediments d’aprovació corresponents per part dels òrgans de govern de la universitat i seran 
d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2014. 
 
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 98/2013, pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova l’acord 
següent:1)Aprovar els Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2013 fins a l’aprovació del pressupost 

UAB 2014 i les mesures que l’integren; 2) Elevar al Consell Social l’anterior acord per tal que aquest òrgan 
exerceixi les seves competències d’aprovació sobre els “Criteris bàsics per a la pròrroga del pressupost de la 
UAB 2013 fins a l’aprovació dels pressupost corresponent a l’exercici 2014”; 3) Encarregar la vicerectora 
d’Economia i d’Organització i el gerent l'execució i el seguiment d’aquests acords;  
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar els Criteris Bàsics de la pròrroga del pressupost 2013 de la UAB fins a l’aprovació del pressupost de 
la UAB corresponent a l’any 2014 i les mesures que l’integren, segons consta en el document CE 61/12-2013. 

 
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Econòmica i d’Organització i al gerent de la UAB. 
 
 
 
Acord 68/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Liquidació de l’Instituto Universitario de Postgrado, S.A. 

 
Exposició de motius: 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i Organització de 3 de desembre de 2013. 
 

Atès que, per acord de 26 de juliol de 2001, el Ple del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
va aprovar la participació en el capital social de la companyia de nova creació denominada INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. (Companyia) junt amb la Universitat d’Alacant, la Universitat Carlos III 
de Madrid i el Grupo Santillana de Ediciones, S.A., l’objecte social de la qual és el desenvolupament d’estudis de 
postgrau a distància. 
 
Atès que per raons econòmiques -art. 363.1.e RDL 1/2010, de 2 de juliol- en sessió de data 28 de juny de 2013 

la Junta General d’Accionistes de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. va acordar, entre d’altres, 
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la dissolució de l’esmentada companyia mercantil i l’obertura del període de liquidació, el qual va ser elevat a 
escriptura pública davant el notari de Madrid, en Rodrigo Tena Arregui, en data 29 de juliol de 2013, sota el 

núm. 1.736 del seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid. 

 
Atès que com a operació de liquidació necessària i prèvia a l’acord d’extinció de la Companyia el liquidador va 
proposar que tots els accionistes condonin els drets de crèdit que ostenten davant la pròpia companyia. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document CE 62/12-2013, 
ostenta un dret de crèdit per valor de 302.347,23 € davant la Companyia, el qual està totalment provisionat en 

la comptabilitat de la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social, entre d’altres, la modificació i/o extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i 
desenvolupament dels fins de la Universitat. 

 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 117/2013, pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova l’acord 
següent:1)  Donar-se per assabentat de la dissolució de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A; 2) 
Informar favorablement la condonació del dret de crèdit que la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta 
davant l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. per valor de 302.347,23 €, la liquidació de 

l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. i l’autorització al rector, o persona en qui delegui, per 
realitzar tots els actes necessaris per a formalitzar els anteriors actes; 3) Elevar aquests acords al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències; 4) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització 
l'execució i el seguiment d’aquests acords; 5) Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
1) Donar-se per assabentat de la dissolució de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. 

 
2) Aprovar la condonació del dret de crèdit que la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta davant 
l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. per valor de 302.347,23 €, la liquidació de l’INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. i l’autorització al rector, o persona en qui delegui, per realitzar tots els 
actes necessaris per a formalitzar els anteriors actes. 
 
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
 

Acord 69/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Cessió de participacions de titularitat de patent internacional 
 
Exposició de motius:  
 
Vista la patent internacional següent, la titularitat de la qual és compartida per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i el Consorci Centre de Visió per Computació (CVC): 
 

Número Denominació 
Titularitat 

UAB CVC 

PCT/EP2010/058733 
Method for obtaining derivable road 

area 
50% 50%  
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Atès que el doctor José Manuel Álvarez López va tenir una participació com autor/inventor de l’esmentada 

Patent. 

  
 
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des del 
registre de la sol·licitud de patent espanyola cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir 
aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús (document CE 63/12-2013). 
 

Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant el/s Investigador/s no tenen la intenció de 
crear una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no han negociat amb terceres empreses la 
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els Investigadors estan d’acord que futures llicències 
o transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat. 
 
D’acord amb els apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb els articles 

97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada per Acord 
del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de 

les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués interessada en 
ostentar la seva voluntat. 
 
Vist l’article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist que l’article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment 
d’alienació de béns patrimonials. 
 

Vist l’article 28.2.h del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 112/2013, pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova l’acord 
següent: 1) Autoritzar la cessió de les participacions de titularitat que sobre la següent Patent internacional 
ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Alvárez López, que l’adquireix, pel 

preu que s’indica a continuació, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta 
d’explotació sobre les esmentades Patents:   

 
  

Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 Method for obtaining derivable road area  50% 

21 per 100 dels guanys que 

obtinguin per la 

comercialització de la 

mateixa.   

 

 
2) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar el 
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els 
presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 

 
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  

 
1) Autoritzar la cessió  de les participacions de titularitat que sobre la Patent internacional següent ostenta la 
Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Álvarez López, que l’adquireix, pel preu que 
s’indica a continuació, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre 
les esmentades Patents: 
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Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 Method for obtaining derivable road area  50% 

21 per 100 dels guanys que 

obtinguin per la 

comercialització de la 

mateixa.   

 
 
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
 
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 70/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 d’octubre fins el 
30 de novembre de 2013 
 
Exposició de motius: 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 d’octubre fins el 30 de novembre de 2013. 

 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 
 

1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 
d’octubre fins el 30 de novembre de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 64/12-2013. 
 
2) Comunicar aquest acord a la Gerència i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme 

les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 71/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes de l’Oficina Treball Campus de l’any 2014 

 
Exposició de motius: 
 
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica en relació a la proposta de tarifes de l’Oficina Treball 
Campus de la UAB per l’any 2014. 

 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 

 
1) Aprovar les tarifes de Treball Campus de la UAB corresponents a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el 
document CE 65/12-2013. 
 
2) Comunicar el present acord a la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
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Acord 72/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Matriculació dels estudiants estrangers no residents permanents en estudis de màster universitari i preus 
aplicar en el curs 2014-2015 
 
Exposició de motius: 
 

Vist l’acord 42/2013, de 10 de juliol, pres per la Comissió Econòmica, en relació als preus dels estudis propis de 
la UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Vist que, en virtut de l’acord 42/2013, de 10 de juliol, pres per la Comissió Econòmica, en l’annex II del 
document CE 37/07-2013 es fa constar, de cara a la preinscripció que s’inicia el mes de gener de 2014, la 
proposta de preus per al curs 2014-2015 per als estudis de màster universitari per als estudiants estrangers no 

residents permanents, els quals resten condicionats al que disposi el Decret de preus pel qual es fixaran els 
preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC per al curs 2014-2015, i a les 

valoracions que corresponguin per part de la Comissió Econòmica quan aquesta, en el mes de 
novembre/desembre d’enguany, disposi dels resultats de la inscripció en Màsters Universitaris per al curs 2013-
2014 per part dels estudiants estrangers no residents permanents. 
 
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la informació sobre la matriculació dels estudiants estrangers no residents permanents en estudis de 
màster universitari facilitada per la gerència de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) Modificar, a la vista dels resultats de la matrícula, l’annex II del document CE 37/07-2013 de l’acord 

42/2013 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de data 10 de juliol, d’acord amb el que consta 
en el document CE 66/12-2013 pel que fa als preus per al curs 2014-2015 corresponents als estudis de màster 

universitari per als estudiants estrangers no residents permanents. 
 
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal 
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 

Acord 73/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Ratificació de les tarifes del CESCA 
 
Exposició de motius: 
 

Vist l'acord del Consell de Govern del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) de data 15 
de juny de 2011, que va facultar a la Comissió Permanent a l’aprovació de les tarifes i vist l’acord de la 

Comissió Permanent del CESCA de data 18 d’octubre de 2013 pel qual s’aproven les tarifes vigents i el seu 
càlcul per al 2014. 
 
Atès que l’article 18 dels Estatuts del CESCA estableix que aquesta entitat es proveirà de les tarifes que 
abonaran els usuaris per la utilització dels equips i pels serveis que presti, les quals les fixarà el seu Consell de 

Govern, i afegeix que l’aprovació de les tarifes pels serveis que presti el CESCA com a mitjà propi i les seves 
modificacions requeriran, a més, la ratificació de les entitats consorciades. 
 
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CESCA i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d’aquesta universitat. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern reunida el 2 de 

desembre de 2013, pel qual s’aprova: 1) Ratificar les tarifes per al 2014 dels serveis del Centre de Serveis 
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Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) aprovades per la Comissió Permanent del CESCA de data 18 
d’octubre de 2013, en els termes que s'annexen; 2) Elevar la ratificació al Consell Social; 3) Encarregar a la 

vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4)Comunicar els presents 

acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerent d'Economia, per tal que 
portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la ratificació, per part de la Comissió 
d’Economia i Organització delegada  del Consell de Govern de la UAB, de les tarifes per al 2014 dels serveis del 
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), aprovades per la Comissió Permanent del 
CESCA de data 18 d’octubre de 2013. 

 
 

 
Acord 74/2013, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Convenis tramitats per la UAB durant l’exercici 2013 
 

Exposició de motius: 
 
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que 
correspon al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la 
formalització dels contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat. 
 

Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de 
Govern i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats. 
 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist l’acord 115/2013, pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova l’acord 
següent: 1) Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2013 fins a aquesta data que 

consten en els annexos.; 2) Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves 
competències. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,: 
 
S’ACORDA: 
 

La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació dels convenis subscrits a la 
UAB des del mes de gener fins el mes de novembre de 2013. 

 
 
 

I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 96/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 
En la sessió del Claustre de data 31 d’octubre de 2013 es va aprovar el pla director de la UAB 2013-2015. 
 
En aquesta sessió del Consell de Govern es presenta aquest pla director per a informació dels seus membres. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, s’eleva el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del pla director de la UAB 2013-2015. [Document] 

http://www.uab.cat/doc/Pla_director_2013-2015
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SEGON.- Elevar aquest pla director al Consell Social per al seu coneixement. 

 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d'aquest 
primer. 
 
 
 
Acord 97/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
Atès que l’article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al seu 
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’ 
aquests criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels 
pressupostos de la UAB corresponents a l’any 2014. 
 
Vist que l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos de les Administracions Públiques es 
realitzaran dintre d’un marc d’estabilitat pressupostària. 

 
Vist l’article 10.4.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 Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que determina que prèviament a la seva 
elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta específica Comissió delegada informar sobre la proposta 

que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos 
 
Vist que la Comissió d’Economia i Organització, en la seva sessió de 2 de desembre de 2013, ha informat 
favorablement el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2014”. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
PRIMER.- Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2014” i les mesures 

pressupostàries que l’integren. [Document] 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’anterior acord per tal que aquest òrgan exerceixi les seves competències 
d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària. 
 
TERCER.- Encarregar a la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2014, 
d’acord amb els criteris, un cop aprovats pel Consell Social. 

 
QUART.- Comunicar a la vicerectora d’Economia i d’Organització i al gerent el present acord. 
 
 
 
Acord 98/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, pel que fa a la 

pròrroga automàtica dels pressupostos generals de l’Estat de l’any anterior quan no s’aproven i publiquen els 
nous el primer dia de l’exercici econòmic corresponent. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, Text refós de Finances Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, pel que fa a la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’any anterior de la 

Generalitat de Catalunya fins a l’aprovació i publicació dels nous pressupostos. 
 
Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2013 de la UAB, aprovat pel Consell Social el 19 de 
desembre de 2012, i d’acord amb la seva disposició final única, que diu: 
 
“La vigència d’aquestes bases és la mateixa que la del pressupost de 2013, prorrogable fins a l’aprovació dels 
pressupostos següents.” 

 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_elaboracio_pressupost_UAB_2014_CG101213
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Atès que la UAB ha iniciat el procediment d’aprovació dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 
2014” el dia 2 de desembre de 2013 i que el procés establert per a l’aprovació definitiva del pressupost per 

l’exercici 2014 no s’ajusta al període d’execució pressupostària anual. 

 
Atès que per tal de permetre el normal funcionament de la universitat es presenta la proposta de pròrroga del 
pressupost 2013 que serà vàlida mentre no entri en vigor el pressupost 2014 i que aquests criteris de pròrroga 
seguiran els procediments d’aprovació corresponents per part dels òrgans de govern de la universitat i seran 
d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2014. 
 

Vist que la Comissió d’Economia i Organització, en la seva sessió de 2 de desembre de 2013, ha informat 
favorablement l’aprovació dels “Criteris bàsics per a la pròrroga del Pressupost 2013”. 
 
Vist l’article 10.4 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 Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de pressupost. 
 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2013 fins a l’aprovació del pressupost 
UAB 2014 i les mesures que l’integren. [Document] 

 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’anterior acord per tal que aquest òrgan exerceixi les seves competències 
d’aprovació sobre els “Criteris bàsics per a la pròrroga del pressupost de la UAB 2013 fins a l’aprovació dels 
pressupost corresponent a l’exercici 2014”. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització i el gerent l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 
 
 
Acord 99/2013, de 10 de desembre, 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 25 d’octubre i de 28 de novembre de 2013. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_basics_prorroga_pressupost_UAB_2013_CG101213
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ACORDS 
 

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

 
- Recerca Biomèdica Translacional/Translational Biomedical Research  
- Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica  
- Gestió d’Empreses Hoteleres  
- Nanociència i Nanotecnologia avançades/Advanced Nanoscience and Nanotechnology  
- Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques  

- Psicologia General Sanitària  
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 

 
QUART.- 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 100/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
Vistes les peticions de creació de màsters propis i 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 títols de màster propi i de diplomes de postgrau propis va ser 
informada favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 25 d’octubre i de 28 de novembre 
de 2013. 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: 

 
- Màster en Atenció Integral al Pacient Crònic (menció de la col·laboració del COMB en el títol)  
- Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques  
- Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica  
- Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions  

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

- 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  

- Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític  
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- Diploma de Postgrau en Seguretat de l’Energia i del Medi Ambient  
 

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les 

seves competències. 
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
 
CINQUÈ.- 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 101/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 
Vistes les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011 

presentades a l’Escola de Doctorat. 
 

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 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 creació de títols universitaris oficials. 
 
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 de títols de doctorat. 

 
Atès que la proposta de creació de títols nous de doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió de Doctorat de 29 de novembre 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 creació de títols de doctorat següents: 
 

- Seguretat Humana i Dret Global 

- Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals 
- Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia 

 
SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

Acord 102/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari 
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014 va ser aprovat pel Consell de 
Govern en data 25 d’abril de 2013. 
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Atesa la necessitat d’adaptar el calendari a les necessitats actuals de la Universitat pel que fa al període per a la 
sol·licitud d’admissió als màsters i la seva resolució; la data límit per a la presentació de modificacions de títols 

oficials; el període de realització de les enquestes de docència; la data límit per la publicació de les guies 

docents de les assignatures de graus i dels mòduls de màster universitari; les dates de les convocatòries 
“Erasmus” i “Programa Propi UAB”, i la data límit per a lliurar l’informe de seguiment de les titulacions i dels 
centres. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Atès que la proposta de modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014 va ser 
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de novembre 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 del calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014 en els termes que 

s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 

mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
 
 
Acord 103/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de modificació de la regulació de la 

programació de mínors a aquesta Universitat. 
 
Ates que l’experiència acumulada des de la implantació d’aquesta regulació posa de manifest la necessitat de 
modificar alguns aspectes relatius al pla d’estudis i al contingut de les propostes de mínors que es presenten, 
per tal d’adequar-los a les necessitats actuals. 
 
Ates que la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter 

general de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, regula la programació 
de mínors a la UAB. 
 
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell 
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els 
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica. 

 
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 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. 
 

Atès que la proposta de modificació de la regulació de la programació de mínors, va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics en data 28 de novembre de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
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ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària 
de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat Acord del 
Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i modificat per Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, 
pel que fa a la programació de mínors, en el termes que s’annexen. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 

primer. 
 
TERCER.- Ordenar la seva entrada en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
QUART.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
CINQUÈ.- 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 104/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de modificació del Reglament del Consell de Govern presentada per la secretaria general. 

 
D’acord amb la proposta plantejada a la sessió del Consell de Govern de data 9 d’octubre de 2013, i per tal de 
facilitar el desenvolupament de la presentació de candidatures a l’elecció de persones al Consell de Govern. 
 
Atesa la necessitat de regular els terminis per la presentació de candidatures a l’elecció de persones al Consell 
de Govern.  

 
Atès que el Reglament del Consell de Govern es va aprovar per acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 
2004 i modificat pels acords de 2 de març de 2011, de 13 de juliol de 2011 i de 25 d’abril de 2012. 
 
Atès que dins del Capítol III del Reglament del Consell de Govern que regula el funcionament del Consell de 

Govern, l’article 13 estableix el següent sobre la convocatòria del Consell de Govern: 
 

“1. El Consell de Govern es convocat pel rector, a iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels membres 
del Consell, supòsit en el qual caldrà acompanyar l’ordre del dia que es proposa sotmetre a debat. 
 
2. El Consell de Govern es pot convocar amb caràcter ordinari i extraordinari. 
 
3. La convocatòria de les sessions ordinàries s’ha de lliurar i fer pública amb una antelació mínima de deu dies i 
ha d’incloure l’ordre del dia, la data, el lloc i l’hora en que se celebrarà la sessió. La documentació corresponent 

als diferents punts de l’ordre del dia s’ha de lliurar amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. 
 
4. En el cas de les sessions extraordinàries, si són convocades per raons d’urgència, el Consell de Govern haurà 
de valorar a l’inici de la sessió les raons d’urgència que han fonamentat la convocatòria. 
 
5. L’ordre del dia de cada convocatòria es farà pública a tota la comunitat universitària a través de la Intranet 

de la UAB i per difusió de correu electrònic, com a mínim, als degans i directors d’escola, als directors de 
departament, als directors d’instituts universitaris propi i al Consell d’Estudiants.” 

 
Es proposa afegir a l’article 13.3 del Reglament del Consell de Govern el text següent:  
 
“En el cas que la convocatòria inclogui un punt d’elecció de persones per a la qual es requereixi la presentació 
de candidatures, el termini per a la presentació d’aquestes candidatures finalitzarà a la mateixa hora del dia 

lectiu anterior en què hagi estat convocada en primera convocatòria la sessió del Consell de Govern a la qual 
hagi de tenir lloc l’elecció.” 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Afegir a l’article 13.3 del Reglament del Consell de Govern el text següent:  

 
“En el cas que la convocatòria inclogui un punt d’elecció de persones per a la qual es requereixi la presentació 
de candidatures, el termini per a la presentació de candidatures finalitzarà a la mateixa hora del dia lectiu 
anterior en què hagi estat convocada en primera convocatòria la sessió del Consell de Govern a la qual hagi de 
tenir lloc l’elecció.” 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la secretària general per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 105/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de 

Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions. 
 
Atesa la necessitat de modificar l’article 357 de la normativa abans esmentada, per tal de possibilitar que 
investigadors vinculats als programes de doctorat que no formin part de la plantilla docent de la universitat 
puguin tutoritzar tesis doctorals.  

 
Vist l’article segon del Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 99/2011, de 
28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que modifica les qualificacions que es 
poden atorgar a les tesis doctorals, i atesa la necessitat de modificar l’article 365.7 de la normativa citada 
anteriorment per tal d’adaptar-lo a la legalitat vigent. 
 

Vist l'article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de doctorat. 
 

Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 29 de novembre de 2013. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 357 i 365.7 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 
861/2010, de 2 de juliol, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, pel que fa a la 
tutorització i a les qualificacions de les tesis doctorals, que queden redactats de la manera següent:  
 

 "Article  357. La tutorització de la tesi doctoral 
  

     1. El tutor acadèmic ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada, vinculat al programa de 
doctorat en què ha estat admès el doctorand. 
    2. La comissió acadèmica del programa pot establir, que el tutor acadèmic sigui el director de tesi.  
     3. La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada escoltat el doctorand, pot modificar el 
nomenament del tutor acadèmic en qualsevol moment del   període de realització del doctorat, sempre que hi 

concorrin raons justificades. 
    4. Un tutor de tesi pot renunciar a la tutorització de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons 
justificades. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de proposar al doctorand un 
nou tutor." 
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“Article  365. Defensa i avaluació de la tesi doctoral 
 

     7. Un cop finalitzades l’exposició i la defensa de la tesi doctoral, el tribunal emet un informe amb la 

qualificació global concedida a la tesi doctoral d’acord amb la següent escala: no apte, aprovat, notable i 
excel·lent.” 
 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació 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, garantint la seva difusió. 
 
 
 
Acord 106/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 

Vista la Resolució ECO/2905/2012, de 21 de desembre, per la que es dóna publicitat a la pròrroga de 
l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes. 

 
Vista la Resolució ECO/1640/2013, de 19 de juliol, publicada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) en data 29 de juliol de 2013,  pel que fa al procediment per a la 
renovació de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes on s’estableix 
la necessitat d’elaborar un autoinforme d’autoavaluació de l’aplicació del model d’avaluació docent i dels seus 

resultats, que ha de ser sotmès a una avaluació posterior per part d’un comitè extern. En el cas que l’avaluació 
resulti favorable significarà l’acreditació del manual per un període de cinc anys. 
 
Vist l’Acord pres per part del Consell de Govern de 14 de març de 2012  on es va aprovar la guia d’avaluació de 
l’activitat docent del professorat de la UAB. 
 

Atès que aquesta proposta es va presentar a informe de la Comissió de Personal Acadèmic en la seva sessió de 
data 21 de novembre de 2013 de conformitat amb l’article 18.1, lletra f) 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, que regula les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria d’avaluació del 
personal acadèmic. 

 
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 l’Autoinforme  per a la recreaditació de la Guia d’Avaluació Docent del professorat de la UAB. 

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

 
Acord 107/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà 
(INPECS-CIB) com a institut de recerca adscrit a la Universitat presentada pel vicerector de Projectes 
Estratègics i Planificació. 
 

Atesa la carta del president de l’INPECS-CIB) de data 17 d’octubre de 2013 on sol·licita al rector l’adscripció a 
la Universitat com a Institut Universitari d’Investigació.  
 
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que 
preveu a l'article 10 que la creació, supressió, adscripció i desadscripció dels Instituts Universitaris 
d'Investigació serà acordada per la Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de 
Govern de la Universitat, o bé per iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en 

ambdós casos amb l'informe previ favorable del Consell Social. 
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Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació, 

supressió, adscripció i desadscripció dels instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent 

en matèria d'universitats. 
 
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris 
d'investigació. 
 
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.  

 
Atès que aquesta proposta ha estat informada favorablment a la sessió ordinària de data 27 de novembre de 
2013 de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en virtut del que disposa l’article 
22.3.d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics. 
 

Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació 
pública de la present proposta d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, 

facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 

Planifiació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris 
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció de 

l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INPECS-CIB) com a Institut Universitari 
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 108/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la participació en 

una empresa de base tecnològica (EBT) amb la denominació ‘Visual Tagging Services S.L.’ dedicada a 
desenvolupar tecnologia de reconeixement d’imatges destinades a desenvolupadors d'aplicacions mòbils, així 
com les empreses que tinguin el seu propi conjunt d'aplicacions mòbils i vulguin tenir una manera de facilitar 
l'accés a la informació dels seus productes en el mercat publicitari per permetre’ls establir noves  estratègies de 
màrqueting interactiu a traves de dispositius mòbils.   
  

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 i vist l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc de 21 d’octubre de 
2013. 
 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les 

Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació 
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 
 
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern 
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació 
d’empreses de base tecnològica (EBT).  
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Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern 
reunida amb data 30 d’octubre de 2013 (núm. 13/2013), en virtut del qual es pren l’acord següent: 1) 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 emesa per la comissió ad-
hoc 21 d’octubre de 2013 (ANNEX 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-); i, condicionada a la materialització de 
l’Acord Segon; 2) 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 Universitat Autònoma de Barcelona sobre la tecnologia inferior al 60 per 100 de 
la mateixa; 3) Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui 
emetre, si escau, l’informe escaient; 4) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació 
l'execució i el seguiment d’aquests acords; 5) Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal 

que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.  
 

Vist que fruit de les esmentades negociacions es presenta la proposta que consta en la documentació d’aquest 
punt de l’ordre del dia (“document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging 
Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013. 
 
Atès que en el marc del que estableix el punt segon de l’acord pres per la Comissió de Transferència de 

Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern de 30 d’octubre, es duen a terme les negociacions 
corresponents. 
 
Vist que la comissió econòmica del Consell Social, en data 8 de maig de 2013, ha acordat (Acord núm. 
63/2013) ‘Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’empresa de base tecnològica VISUAL 

TAGGING SERVICES, SL, per valor de 150 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat 
instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), i d’acord amb les condicions i contraprestacions a 
favor de la UAB que consten en el punt segon del “document per a l’avaluació de la participació de la UAB en 
l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013.  
   

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, el reconeixement de l’empresa ‘Visual 
Tagging Services S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 

aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’esmentada empresa de 
base tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord 
amb les condicions i contraprestacions a favor de la Universitat que conté el “document per a l’avaluació de la 
participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 
d’octubre de 2013. 
 

SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 5 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una 
aportació màxima de 150 euros.  

 
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la 
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què 
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.   

 
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:  
 

a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels 
estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna 
de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
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b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions 

dels òrgans socials. 

 
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries 

per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer 
efectiu el que disposa el present acord. 

 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment dels acords 

anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa 
‘Visual Tagging Services S.L.’ en el termini d’un any aproximadament.  
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
 

 
Acord 109/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 7 de Juny de  2007 el Reglament  de la Facultat de 
Biociències i va ser modificat per acord del mateix Consell de Govern de 30 de setembre de 2010. 
 
En data 5 de novembre de  2013 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de  Reglament de la 

Facultat de Biociències. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  òrgans col·legiats, 
també  s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives  als degans i deganes  i als 
coordinadors i coordinadores de grau  per tal d’aconseguir una major  transparència en l’assumpció de funcions 
i  responsabilitats i per últim,  s’ha incorporat la figura del Consell d’Estudiants.  
 
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 de la Facultat de Biociències aprovat per la Junta de Facultat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Biociències, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Biociències 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 a la Facultat de Biociències. 
 

 
 
Acord 110/2013, de 10 de desembre, 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 

Didàctica de la Llengua i la Literatura de les Ciències Socials. 
 
En data 7 d’octubre de 2013 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de  Reglament 
del Departament de la Llengua i la Literatura de les Ciències Socials.  
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 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Facultat_Biociencies
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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 Didàctica de la Llengua i la Literatura de les Ciències Socials, 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 Didàctica de la Llengua i 
la Literatura de les Ciències Socials, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de les 
Ciències Socials 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 Didàctica de la Llengua i la Literatura de les Ciències 
Socials, a la Facultat de Ciències de l’Educació i altres departaments adscrits a la Facultat. 
 
 

 
Acord 111/2013, de 10 de desembre, 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 Anglesa i Germanística i va ser reformat en data 19 de gener de 2006. 

 
En data 11 d’octubre de 2013 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de Reglament 

del Departament de Filologia Anglesa i Germanística . 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 Anglesa i Germanística, 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 Anglesa i 
Germanística, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Departament de Filologia Anglesa i Germanística  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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Dep_Didactica_Llengua_Literatura
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Dep_Filologia_Anglesa_Germanistica
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TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Filologia Anglesa i Germanística, a la Facultat de 
Filosofia i Lletres i altres departaments adscrits a la Facultat. 

 

 
 
Acord 112/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 
Vista la següent patent internacional la titularitat de la qual es compartida per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i el Consorci Centre de Visió per Computació (CVC):  

 

Número Denominació Titularitat 

UAB CVC 

PCT/EP2010/058733 Method for obtaining derivable road area 50% 50% 

 
Atès que el doctor José Manuel Álvarez López va tenir una participació com autor/inventor de l’esmentada 
Patent. 
 
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des del 

registre de la sol·licitud de patent espanyola cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir 
aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús.  
 
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els INVESTIGADOR/S no tenen la intenció de 
crear una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no han negociat amb terceres empreses la 
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els INVESTIGADORS estan d’acord que futures 

llicències o transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat. 
 
D’acord amb els apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb els articles 
97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada per Acord 
del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de 
les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués interessada en 
ostentar la seva voluntat.  

  
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. 
 
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 cessió  de les participacions de titularitat que sobre la següent Patent internacional 

ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Álvarez López, que l’adquireix, pel 
preu que s’indica a continuació, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta 

d’explotació sobre les esmentades Patents: 
 

Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 Method for obtaining derivable 

road area 

 50% 21 per 100 dels guanys que 

obtinguin per la 
comercialització de la 
mateixa.  

 
Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
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Tercer.- Encarregar al 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 113/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
D’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UAB i el Reglament Electoral de la UAB, la Junta Electoral 
General té com a principals competències l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos 
electorals a la UAB; la proclamació de la llista definitiva de candidats en les eleccions de rector i de Claustre, 
així com els resultats definitius de l’elecció i dels candidats electes; i la resolució de reclamacions o 
impugnacions referents al procés o als resultats electorals. 
 

La Junta Electoral General, d’acord amb l’article 201 dels Estatuts de la UAB i de l’article 8 del Reglament 
Electoral de la UAB,  està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: secretari/a general, un 

professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis, 
elegits pel Consell de Govern per a un període de quatre anys. Un del professors ha de pertànyer a l’àmbit del 
Dret o la Ciència Política. 
 
Atès que el professor funcionari titular va ser elegit amb data 2 de desembre de 2009, per la qual cosa en 

aquests moments cal procedir a efectuar una nova elecció. Atès que el professor contractat que actualment és 
membre de la Junta Electoral General i que va ser elegit amb data 14 de març de 2012 no pertany a l’àmbit del 
Dret o la Ciència Política, esdevé requisit necessari que sí que hi pertanyi el professor funcionari que ara s’ha 
d’elegir. 
 
Atès que també ha quedat vacant la representació dels estudiants es convoca aquesta elecció. 

 
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 el professor funcionari titular Joan Marcet Morera i la professora funcionària suplent  Lídia 
Santos i Arnau membres de la Junta Electoral General de la UAB. 
 
SEGON.- Elegir l’estudiant titular Teresa Roca Portolés i l’estudiant suplent Alexandrina Rusu membres de la 
Junta Electoral General de la UAB. 
 
TERCER.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides. 

 
QUART.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet del professorat i dels estudiants de la UAB. 
 
 
 
Acord 114/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
Vist l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula el regim de dedicació 

del professorat. 
 
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 9 el 
règim de dedicació del professorat universitari. 
 

Vista la Secció 1a. del Capítol 1er del Títol IV (art. 82 a 87) i l’annex I del Reglament del Personal Acadèmic de 
la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 26 de gener de 2011 i modificat per diversos acords, 
el darrer de data 5 de juny de 2013, que regulen la dedicació docent del personal acadèmic. 
 
Atès que el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública 
en l’àmbit educatiu ha modificat entre d’altres disposicions la Llei Orgànica d’Universitats, i pel que fa al règim 
de dedicació del personal acadèmic previst a l’article 68 de la LOU ha introduït canvis en aquesta matèria 
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permetent a la Universitat determinar el règim de dedicació del personal acadèmic en atenció a la intensitat i 
excel·lència de la seva activitat investigadora.  

 

Vista la nota informativa de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, de data 2 de juliol de 2012 pel que fa a la modificació de l’article 68 de la LOU 
operada pel Reial Decret Llei 14/2012. 
 
Vista la necessitat d’adequar-se al marc legal abans esmentat, en exercici de l’autonomia universitària i de la 
potestat d’autoorganització que ostenta la Universitat, es proposa una adaptació que incorpora elements de 

sensibilitat sobre la projecció professional del professorat que es troba en la fase inicial de la seva carrera, el 
reconeixement d’altres tasques a més de les que es troben explícitament contemplades en el marc legal o la 
inclusió del reconeixement de l’activitat investigadora del professorat permanent amb contracte laboral. 
 
Atès que aquesta proposta es presentarà a informació favorable de la Comissió de Personal Acadèmic del dia 18 
de desembre de 2013 de conformitat amb l'article 18.4 a) d 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 informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per informats del model de dedicació docent. 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 
 
 
Acord 115/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  

 
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de 

Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2013 fins aquesta data. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2013 . 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 
 
 

Acord 116/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 

Al llarg de l'any 2013 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius 
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de 
docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i 
aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses 
a AQU Catalunya per a la seva certificació.  

 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell 
Social. 
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Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de docència i de gestió del professorat 
de la UAB. 

 

Atès que, per qüestions d’urgència en la tramitació interna d’aquests complements retributius, s’ha considerat 
necessari avançar l’aprovació per part del Consell Social. 
 
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic de 21 de novembre de 2013 va acordar informar favorablement la 
proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al professorat funcionari i 
contractat (trams de docència i de gestió) i elevar aquests acords al Consell Social per a l’aprovació de 

l’assignació dels complements inclosos en els apartats anteriors, si escau. 
 
Atès que en la sessió de data 28 de novembre de 2013 el Consell Social va aprovar, condicionat a l’acord 
corresponent del Consell de govern, els complements retributius autonòmics per mèrits de docència del 
personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a l’avaluació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al 

professorat funcionari i contractat (trams de docència i de gestió) en els termes que es recullen en els annexos. 
[Document1] [Document2] [Document3] [Document4] 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que en tinguin coneixement del compliment de la 
condició dictada. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta d’Organització que facin el seguiment 
de l'acompliment d'aquest acord. 

 
 

 
Acord 117/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i Organització de 3 de desembre de 2013. 
 
Atès que per acords de dates 19 i 26 de juliol de 2001 del Consell de Govern i del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament, es va aprovar la participació en el capital social de la 

companyia de nova creació denominada INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. (Companyia) junt 
amb la Universitat d’Alacant, la Universitat Carlos III de Madrid i el Grupo Santillana de Ediciones, S.A. l’objecte 
social de la qual és el desenvolupament d’estudis de postgrau a distància. 
 
Atès que per raons econòmiques -art. 363.1.e RDL 1/2010, de 2 de juliol- en sessió de data 28 de juny de 2013 
la Junta General d’Accionistes de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. va acordar, entre d’altres, 

la dissolució de l’esmentada companyia mercantil i l’obertura del període de liquidació, el qual va ser elevat a 
escriptura pública davant el notari de Madrid, en Rodrigo Tena Arregui, en data 29 de juliol de 2013, sota el 

núm. 1.736 del seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid. 
 
Atès que com a operació de liquidació necessària i prèvia a l’acord d’extinció de la Companyia el liquidador va 
proposar que tots els accionistes condonin els drets de crèdit que ostenten davant la pròpia companyia.  
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta un dret de crèdit per valor de 302.347,23 € davant la 
Companyia, el qual està totalment provisionat en la comptabilitat de la pròpia Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 
89.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar 

l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_merits_docencia_CG10122013
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_merits_docencia_automatics_CG10122013
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_merits_gestio20009_CG10122013
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_merits_gestio2012_CG10122013
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D’acord amb el que disposa l'article 10.4.g) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions 

del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 

març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, en data 2 de 
desembre de 2013 la Comissió d’Economia i Organització va informar favorablement la proposta de condonació 
del dret de crèdit i liquidació de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. 
 
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 de la dissolució de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. 
 

SEGON.- Informar favorablement la condonació del dret de crèdit que la Universitat Autònoma de Barcelona 
ostenta davant l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. per valor de 302.347,23 €, la liquidació de 

l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. i l’autorització al rector, o persona en qui delegui, per 
realitzar tots els actes necessaris per a formalitzar els anteriors actes.  
 
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

QUART.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 112/2013, de 16 de desembre 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 12.4.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 corresponents als estudis de segon 

cicle.  
  
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.  
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Acord 113/2013, de 16 de desembre 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 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, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a 
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 
 

- Màster Universitari en Ciència de dades / Data Science 
- Màster Universitari Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica en Enginyeria: Teoria, Computació i 

Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications 
 

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 114/2013, de 16 de desembre de la Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de 
lliure elecció, per al curs acadèmic 2013/2014, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres 
entitats. 

 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2013/2014 

 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  
 

Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure 
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser 
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria. 
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 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, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 
2013/2014 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.[Document] 
 
SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al 
curs 2013/2014 aprovades pels centres de la UAB. 

 
TERCER.- Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la Vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
 

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

 
Acord 21/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al 
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’ 

aquests criteris  bàsics constitueix un pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels 
pressupostos de la UAB corresponents a l’any 2014. 

 
Vist l’article 10.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell 
de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que 
determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió delegada 
informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos. 

 
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització, 
per al seu vistiplau, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat del document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per 
a l’any 2014”. 
 
SEGON.- Informar favorablement les mesures pressupostàries a adoptar per al 2014 que integren el document 
“Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per a l’any 2014”. 

 
TERCER.- Elevar al Consell de Govern els anteriors acords per tal que aquest exerceixi les seves competències 

d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària. 
 
QUART.- Encarregar la Vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
Acord 22/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
 

http://www.uab.cat/doc/Activitats-reconeixement-creditslliureeleccio-16-12-2013
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Vistos els articles 88 a 92 del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per Acord de Consell de Govern de 17 
de novembre de 2010, pel que fa al reconeixement de docència per ocupació de càrrecs de direcció i gestió. 

 

Vista la Proposta de Distribució de punts per a mèrits de gestió de la UAB aprovada per Acord de Consell de 
Govern de 25 d’abril de 2.007. 
 
Atès que la plantilla de càrrecs acadèmics vigent data de l’any 1994 i que no s’adapta a la realitat de la 
Universitat s’ha dissenyat una estructura variable de càrrecs tenint cura que tots els grau, màsters i doctorats 
tinguin assignat un coordinador de referència. 

 
Atès que l’aprovació dels nous model de càrrecs implicarà la modificació del Reglament de Personal Acadèmic 
actualment vigent així com la derogació de la normativa que  s’hi oposi, el vicerectorat d’Economia i 
Organització prepararà una sistematització de la documentació que es presenta a informació en aquesta 
Comissió que permeti la seva incardinació dins de l’esmentat Reglament per tal que pugui ser aprovat durant el 
proper Consell de Govern. 
 

Vist l'article 10.4, c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per Acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 

les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, 

la Comissió d’Economia i d’Organització ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- 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.-  Informar favorablement de la Plantilla de càrrecs acadèmics a la UAB. Criteris per definir i nomenar 
els càrrecs acadèmics de direcció i de gestió. 
 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització la preparació d’un text articulat per a la seva 

aprovació a la Comissió d’Economia i  Organització amb caràcter previ a la seva elevació definitiva al Consell de 
Govern. 

 
 
 
Acord 23/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària, pel que fa a la 
pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat 

Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, Text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, 

pel que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Atès el que disposen  les Bases d’execució del Pressupost 2013 de la UAB, aprovat pel Consell Social el 19 de 

desembre de 2012, i d’acord amb la seva disposició final única, que diu: 
 

“La vigència d’aquestes bases és la mateixa que la del pressupost de 2013, prorrogable fins a 

l’aprovació dels pressupostos següents.” 
 
la UAB presentarà durant aquest mes de desembre, per a la seva aprovació, els Criteris Bàsics per a 
l’elaboració del pressupost 2014. Aquest procés no s’ajusta al període d’execució pressupostària anual que ha 

de permetre el funcionament de la universitat. Per aquest motiu es presenta la proposta de pròrroga del 
pressupost 2013 que serà vàlida mentre no entri en vigor el pressupost 2014.  
 
Aquests criteris de pròrroga seguiran els procediments d’aprovació corresponents per part dels òrgans de 
govern de la universitat i seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2014. 
 
Vist l’article 10.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell 

de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de 
pressupost. 
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Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització, 

ha adoptat, els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat del document “Criteris Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 
2013 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2014”. 
 

SEGON.- Informar favorablement les mesures pressupostàries a adoptar per al 2014 que integren el document 
“Criteris Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2013 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2014”. 
 
TERCER.- Elevar al Consell de Govern els anteriors acords per tal que aquest exerceixi les seves competències 
d’aprovació sobre els criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2013 fins a l’aprovació del pressupost 
UAB 2014. 
 

QUART.- Encarregar la Vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
 
Acord 24/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents. 

 
Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d’execució del pressupost 2013, aprovat per Acord de Consell de Social de 

19 de desembre de 2012, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits 
de l’exercici corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han 
estat utilitzats. 
 
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 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’ instruccions per al seguiment i la gestió 

del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització, 
ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la proposta d’Instrucció d’incorporació de romanents. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 
 
 
Acord 25/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vist l'acord del Consell de Govern del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) de data 15 
de juny de 2011 que va facultar a la Comissió Permanent a l’aprovació de les tarifes i vist l’acord de la Comissió 
Permanent del CESCA de data 18 d’octubre de 2013 pel qual s’aproven les tarifes vigents i el seu càlcul per al 
2014. 
 
Atès que l'article 18 dels Estatuts del CESCA estableixen que aquesta entitat es proveirà de les tarifes que 
abonaran els usuaris per la utilització dels equips i pels serveis que presti les quals les fixarà el seu Consell de 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio-incorporacio-romanents-31-12-2013
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Govern; afegeix que l'aprovació de les tarifes pels serveis que presti el CESCA com a mitjà propi i les seves 
modificacions requeriran, a més, la ratificació de les entitats consorciades. 

 

Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CESCA i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
 
Vist l'article 10.1.c i d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria de preus i tarifes d’empreses 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar les tarifes per al 2014 dels serveis del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya 
(CESCA) aprovades per la Comissió Permanent del CESCA de data 18 d’octubre de 2013. 
 
SEGON.- Elevar la ratificació  al Consell Social. 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la 
vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 26/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 d’octubre  al 20 de novembre  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 
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 d’octubre al 20 de novembre 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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacions-credit-02-12-2013
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TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 

 
 
Acord 27/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
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. 
 
Vistos els articles números 3 i 13 de les Bases d’execució del pressupost 2013 que pel que fa a l’estructura del 
pressupost i al procediment de gestió pressupostària.  
 
Atès que està previst que la Comissió de Doctorat en sessió que es celebrarà el proper dia 29 de novembre de 
2013 informi favorablement el document de  criteris de distribució de la partida pressupostària corresponent al 

finançament dels programes de Doctorat per l’any 2013.  
 

Vist l'article 10 apartat 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 del Consell de Govern de data  de 13 de 
juliol i de 15 de desembre de 2011, per acord de 25 d’abril, de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i  de 
14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria 
d’elaboració i aprovació de propostes  que han de ser discutides i si escau aprovades pel Consell de Govern 

corresponents al model de distribució descentralitzada del pressupost de la Universitat i de les directrius de 
l’actuació dels centres de cost en matèria econòmica.  
 
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 la proposta de model de distribució de pressupost de funcionament dels programes de 

doctorat per l’any 2013 previ informe favorable de la Comissió de Doctorat. [Document] 
 

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

Acord 28/2013, de 2 de desembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i Organització de 26 de novembre de 2013. 
 
Atès que pera acords de dates 19 i 26 de juliol de 2011 del Consell de Govern i del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament, es va aprovar la participació en el capital social de la 

companyia de nova creació denominada INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. (Companyia) junt 
amb la Universitat d’Alacant, la Universitat Carlos III de Madrid i el Grupo Santillana de Ediciones, S.A. l’objecte 

social de la qual és el desenvolupament d’estudis de postgrau a distància. 
 
Atès que per raons econòmiques -art. 363.1.e RDL 1/2010, de 2 de juliol- en sessió de data 28 de juny de 2013 
la Junta General d’Accionistes de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. va acordar, entre d’altres, 
la dissolució de l’esmentada companyia mercantil i l’obertura del període de liquidació, el qual va ser elevat a 

escriptura pública davant el notari de Madrid, en Rodrigo Tena Arregui, en data 29 de juliol de 2013, sota el 
núm. 1.736 del seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid.  
 
Atès que com a operació de liquidació necessària i prèvia a l’acord d’extinció de la Companyia el liquidador 
proposar que tots els accionistes condonin els drets de crèdit que ostenten davant la pròpia companyia.  
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-proposta-distribucio-pressupost-funcionament-programes-doctorat2013
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Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta un dret de crèdit per valor de 302.347,23 € davant la 
Companyia, el qual està totalment provisionat en la comptabilitat de la pròpia Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern el proposar al Consell 
Social l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 
89.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar 
l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
 

Vist l'article 10.4.g) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar les 
propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a qualsevol matèria 
que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe prèvi. 
 
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, la 

Comissió d’Economia i organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acord de dissolució de l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, 

S.A. 
 
SEGON.- Informar favorablement la condonació del dret de crèdit que la Universitat Autònoma de Barcelona 
ostenta davant l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. per valor de 302.347,23 €, la liquidació de 
l’INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, S.A. i l’autorització al rector, o persona en qui delegui, per 
realitzar tots els actes necessaris per a formalitzar els anteriors actes.  

 
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 
 
 

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

 
Acord 32/2013, de 18 de desembre de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula el regim de dedicació 

del professorat. 
  
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 9 el 
règim de dedicació del professorat universitari. 
 

Vista la Secció 1a. del Capítol 1er del Títol IV (art. 82 a 87) i l’annex I del Reglament del Personal Acadèmic de 
la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 26 de gener de 2011 i modificat per diversos acords, 

el darrer de data 5 de juny de 2013, que regulen la dedicació docent del personal acadèmic. 
  
Atès que el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública 
en l’àmbit educatiu ha modificat entre d’altres disposicions la Llei Orgànica d’Universitats, i pel que fa al règim 
de dedicació del personal acadèmic previst a l’article 68 de la LOU ha introduït canvis en aquesta matèria 
permetent a la Universitat determinar el règim de dedicació del personal acadèmic en atenció a la intensitat i 
excel·lència de la seva activitat investigadora. 

 
Vista la nota informativa de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, de data 2 de juliol de 2012 pel que fa a la modificació de l’article 68 de 
la LOU operada pel Reial Decret Llei 14/2012. 
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Vista la necessitat d’adequar-se al marc legal abans esmentat, en exercici de l’autonomia universitària i de la 
potestat d’autoorganització que ostenta la Universitat, es proposa una adaptació que incorpora elements de 

sensibilitat sobre la projecció professional del professorat que es troba en la fase inicial de la seva carrera, el 

reconeixement d’altres tasques a més de les que es troben explícitament contemplades en el marc legal o la 
inclusió del reconeixement de l’activitat investigadora del professorat permanent amb contracte laboral. 
 
Atès que el Consell de Govern mitjançant Acord nº 114/2013 de 10 de desembre es va donar per informat del 
model de dedicació docent que es presenta a aquesta Comissió. 
 

Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes 
que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en 
matèria de personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 

Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el model de dedicació acadèmica del professorat i elevar-lo al Consell de 

Govern per a la seva aprovació, si escau. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
 
 

I.4.4. Comissió de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 5/2013, de 5 de desembre de la Comissió de Política Lingüística 

 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 
gener del 2011, amb un pressupost per a les actuacions de l’any 2013. Durant l’any 2013 s’han anat 

desenvolupant les actuacions previstes, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i en la mesura que ha estat 
possible realitzar-les. 
 
CONSIDERACIONS  
 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 05.12.13 s’informarà de l’estat de les actuacions del Pla de 
llengües desenvolupades l’any 2013 fins ara (v. annex 1). 

 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat el 
següent 
 
ACORD 
 

Estar assabentats de l’estat de les actuacions del Pla de llengües desenvolupades l’any 2013 fins ara.  
 
 
 
Acord 6/2013, de 5 de desembre de la Comissió de Política Lingüística 
 
Durant l’any 2013, la UAB ha publicat les convocatòries d’ajuts següents, l’aprovació de les quals ha correspost 

a la Comissió de Política Lingüística i la resolució, al Servei de Llengües:  
 
1. Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència en anglès, dins el Programa de foment de la docència en 
anglès  
2. Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès, dins el Programa de foment de la 
docència en anglès  
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3. Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes 
4. Convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès 

5. Convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües per a estudiants que fan pràctiques curriculars a 

l’estranger 
6. Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en 
l’educació 
 
CONSIDERACIONS  
 

A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 05.12.13 s’informarà de les sol·licituds presentades a 
aquestes convocatòries  i de les resolucions fetes fins ara.  
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, ha adoptat el 
següent 
 
ACORD  

 
 Estar assabentats de les sol·licituds presentades i resoltes fins ara a les convocatòries esmentades als 

antecedents d’aquest acord.  
 
 
 
Acord 7/2013, de 5 de desembre de la Comissió de Política Lingüística 

 
Durant l’any 2013, la UAB ha publicat les convocatòries d’ajuts següents, l’aprovació de les quals ha correspost 
a la Comissió de Política Lingüística:  
 
- Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència en anglès, dins el Programa de foment de la docència en 
anglès  

- Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès, dins el Programa de foment de la 
docència en anglès  
- Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes 
- Convocatòria d’ajuts per a la  Convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès 
- Convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües per a estudiants que fan pràctiques curriculars a 

l’estranger 
- Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en 

l’educació. 
 
CONSIDERACIONS  
 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 05.12.13 es presentaran les bases de les convocatòries 
d’ajuts per a l’any 2014, que s’adjunten com a annex, l’aprovació de les quals correspon a la Comissió de 
Política Lingüística.  

 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, ha adoptat els 
següents  
 
ACORDS  
 

PRIMER. Aprovar les convocatòries d’ajuts per a l’any 2014 presentades durant la sessió. [Document] 
 

SEGON. Facultar el president de la Comissió de Política Lingüística per publicar aquestes bases i determinar el 
pressupost disponible per a aquesta convocatòria, d’acord amb la disponibilitat pressupostària que estableixi la 
UAB.  
 
TERCER. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució i el seguiment d’aquest acord.  

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

 

http://www.uab.cat/doc/Presentacio-aprovacio-bases-convocatories-2014
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Acord 8/2013, de 5 de desembre de la Comissió de Política Lingüística 
 

La UAB té una tradició en l’oferta d’accions formatives orientades a la millora de les habilitats lingüístiques 

específiques de l’alumnat universitari. Aquesta oferta és reconeguda com a crèdits de lliure elecció en els 
estudis de llicenciatura.  
 
La normativa actual (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) preveu el reconeixement acadèmic de fins a 12 crèdits per les activitats formatives en 

una tercera llengua en els estudis de grau, sempre que no pertanyin a titulacions orientades a la formació en 
aquesta mateixa llengua i que s’acrediti la superació d’un nivell sencer en l’escala de nivells del Marc europeu 
comú de referència (MERC).  
 
CONSIDERACIONS  
 
Actualment, la normativa acadèmica de la UAB no permet el reconeixement acadèmic de l’oferta d’accions 

formatives orientades a la millora de les habilitats lingüístiques específiques de l’alumnat universitari en els 
estudis de grau, tal com s’ha reconegut en les llicenciatures. 

 
La Subcomissió d’Activitats amb Reconeixement Acadèmic de la UAB, en la sessió del 23.07.13, va valorar 
positivament la possibilitat que es modifiqués la normativa per al reconeixement acadèmic de fins a 12 crèdits 
per les activitats formatives en una tercera llengua per tal d’incloure-hi l’oferta d’accions formatives orientades 
a la millora de les habilitats lingüístiques específiques de l’alumnat universitari. 

 
ACORDS  
 
PRIMER. Estudiar el tema i fer una proposta dels criteris que haurien de reunir les activitats pel reconeixement 
acadèmic de les accions formatives orientades a la millora de les habilitats lingüístiques específiques de 
l'alumnat universitari en els estudis de grau. 

 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució i el seguiment d’aquest acord.  
 
TERCER. Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu" 

 

 
 
Acord 9/2013, de 5 de desembre de la Comissió de Política Lingüística 
 

Durant l’any 2013 la UAB ha previst com a actuació el Pla de llengües de la Universitat promoure l’organització 
de jornades científiques i tècniques que contribueixin a projectar la UAB com a referent en l’àmbit de les 
llengües (2.C.1). Arran d’aquesta actuació, s’ha publicat la convocatòria d’ajuts per a l’organització de 
congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en l’educació, l’aprovació i resolució de la qual ha 
correspost a la Comissió de Política Lingüística. 
 
CONSIDERACIONS  

 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 05.12.13 es demana als membres de la Comissió que 
resolguin la convocatòria d’ajuts, tenint en compte que durant el termini establert per a la presentació de 
sol·licituds, comprès entre el 2 de setembre i el 31 d’octubre de 2013, el Servei de llengües no ha rebut cap 

sol·licitud.  
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els 

següents  
 
ACORDS  
 
PRIMER. Declarar deserts els ajuts previstos en aquesta convocatòria aprovada per la Comissió de Política 
Lingüística en la sessió del 19 de juliol de 2013, amb una dotació total de 1.500 euros. 

 
SEGON. Acordar destinar els diners destinats a aquesta convocatòria a una altra actuació del Pla de llengües 
que necessiti finançament addicional. 
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TERCER. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució i el seguiment d’aquest acord.  
 

QUART. Comunicar aquest acord a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 

Instrucció 2bis/2013 del gerent, pel reconeixement de cortesia horària al Personal d’Administració i Serveis 
de la UAB. [Document] 
 
 
Instrucció 3/2013 de la vicerectora d’Economia i Organització, per a la incorporació de romanents de 
crèdit de l’exercici 2013 al pressupost de la UAB 2014. [Document] 
 

 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2013_02bis
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2013_03
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 28 d’octubre de 2013, entre la UAB i el Ministerio de Defensa per a la realització d'activitats 
docents, d'investigació, de desenvolupament tecnològic. 

 
Conveni de 14 de novembre de 2013, entre la UAB, la Dirección General de Interpretación y Conferencias 
del Parlamento Europeo per establir la formació dels intèrprets de conferències. 
 

Conveni de 29 de novembre de 2013,  entre la UAB i la Macau University of Science and Technology (Macao 
- Xina) memorandum of understanding. 

 
 

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

 
Conveni d’1 d’octubre de 2013, entre la UAB, la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) per a la realització conjunta del Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal. 
 
Conveni de 8 d’abril de 2013,  entre la UAB i l’Ajuntament de Canovelles per emmarcar l'actuació entre la 

UAB i Canovelles en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any 2013. 
 
Addenda de 12 de setembre de 2013, entre la UAB i Consorci Markets, Organizations and Votes in 
Economics (MOVE) al conveni de col·laboració docent de 12/9/2012, a través de la figura del professor vinculat 
(art. 138 Reglament Personal Acadèmic de la UAB). 

 
Conveni de 30 d’octubre de 2013, entre la UAB i l’Institut de Cultura de Barcelona - Museu d'Història de la 

Ciutat de Barcelona per a la realització del "Màster en intervenció i gestió del paisatge". 
 
Conveni de 7 de novembre de 2013, entre la UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al reconeixement d’investigadors vinculats (IVU’s). 
 
Conveni de 15 de novembre de 2013, entre la UAB, l’Ajuntament de Cabrils i l’Ajuntament de Sant Celoni 
per a la cessió de 34 arbrissons de la col·lecció "Martí Boada" amb ascendents monumentals a l'Arborètum de 

Catalunya. 
 
Conveni de 14 de novembre de 2013, entre la UAB i la Universidad de Cantabria (UC) (UNICAN) per regular 
les condicions per a la realització del Programa de Doctorat conjunt en Arqueologia Prehistòrica (a partir del 
curs 2014-2015). 
 

Conveni de 20 de novembre de 2013, entre la UAB i Imagine CC (Seven for Seven, SL) per establir la 

col·laboració en el Programa Imagine Express 2014. 
 
Conveni de 28 de novembre de 2013, entre la UAB i la Japan Foundation per a la renovació per a l'any 2013 
del conveni per a la realització del Proficiency en llengua japonesa. 
 
Conveni de 3 de desembre de 2013, entre la UAB i LGAI Technological Center, S.A. pel qual s'autoritza a 

LGAI TC, SA, l'ús d'uns terrenys de la UAB per a destinar-los a l'aparcament de vehicles dels usuaris de l'edifici 
on radica el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de Catalunya. 
 
Addenda de 3 de desembre de 2013, entre la UAB i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) al 
conveni específic per elaborar el pla d'actuacions per al 2011 (Guia d'accés sostenible a la UAB 2014). 
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Conveni de 10 de desembre de 2013, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona Graduate 
Schoool of Economics per a la realització conjunta del Màster Universitari en Ciència de Dades (Data Science). 
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IV.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
IV.1. Facultats i Escoles   

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2013, per la qual nomena la senyora Mercedes Elizabeth 
Narciso Farias sotscoordinadora d’Estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria. 

 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Roman Buil Giné 
coordinador de la Biblioteca de Sabadell de l’Escola d’Enginyeria 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2013, per la qual la senyora Maria del Mar Massanell Messalles 
cessa com a sotscoordinadora de la Llicenciatura i del Grau d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2013, per la qual la senyora Mercedes Elizabeth Narciso Farias 
cessa com a coordinadora de la Biblioteca de Sabadell de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del rector, de 9 de desembre de 2013, per la qual el senyor Miguel Antonio Mújica Mota cessa 
com a sotscoordinador d’Estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria. 
 

 
 

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

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Lluís Casas Duocastella 

secretari del Departament de Geologia. 
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Josep Priol Oms Llobet 
coordinador de Tercer Cicle i coordinador d’Estudis de Doctorat del Departament de Geologia. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Albert Griera Artigas 

coordinador del Departament de Geologia. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 4 de desembre de 2013, per la qual el senyor Josep Oriol Oms Llobet cessa com a 
secretari del Departament de Geologia. 
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2013, per la qual la senyora Eugènia Estop Graells cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle i coordinadora d’Estudis de Doctorat del Departament de Geologia. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2013, per la qual el senyor Lluís Casas Duocastella cessa com a 

coordinador del Departament de Geologia. 
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IV.3. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ribes i 
Guàrdia representant suplent de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern del Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Joan Melcion Tenas 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Executiva del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Lorenzo Rodríguez Martín 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Executiva del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 

Resolució del rector, de 18 de desembre de 2013, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ribes i 
Guàrdia representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Serveis TIC del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2013, per la qual nomena la senyora Pilar Dellunde i Clavé 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques, Documentació i 
Informació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
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V. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 

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

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, pel qual 
s’obre un termini per presentar les sol·licituds per a cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de 
gestor/a departamental de la Unitat Integrada de suport departamental dels departaments de Filologia Catalana 

i de Filologia Espanyola (Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia). 

 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de desembre de 2013, pel qual 
s’obre un termini per presentar les sol·licituds per a cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça 
d’administratiu/iva al Departament de Química de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de desembre de 2013, per la 

qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 4 places de l’escala 
administrativa, segons s’indica: 
 

Codi Destinació Horari 

PI01 Punt d’Informació (Front Office) – Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en 
Formació i de Suport a la Recerca 

09:00 – 17:30 

AU01 Atenció Integral a l’usuari – Servei d’Activitat Física 13:30 – 21:00 

GA01 Gestió Acadèmica i Suport Logístic – Administració de Centre de l’Escola 
d’Enginyeria 

08:00 – 15:30 

UT01 Unitat Tècnica de Protecció Radiològica – Administració de Centre de Medicina 09:00 – 17:30 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de desembre de 2013,  per 
la qual convoca concurs general per a la provisió de 5 places de l’escala administrativa, segons s’indica: 

 

Codi Destinació Horari 

D01 Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa 13:30 – 21:00 

D02 Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Administració de Centre de l’Escola 
d’Enginyeria 

14.30 – 22:00 

D03 Administració de Centre de l’Escola de Postgrau (Doctorat) 13:30 – 21:00 

D04 Àrea d’Afers Acadèmics (Afers descentralitzats) 09:00 – 17:30 

D05 Àrea de Personal d’Administració i Serveis 09:00 – 17:30 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de desembre de 2013, per 
la qual es convoca concurs general per a la provisió de 6 places de l’escala administrativa, segons s’indica: 
 

Codi Destinació Horari 

C01 Unitat de Gestió de Dades (Àrea de Gestió de la Recerca) 09:00 – 17:30  

C02 Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca) 09:00 – 17:30 

C03 Àrea de Personal d’Administració i Serveis 09:00 – 17:30 

C04 Administració PIF (Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de 
Suport a la Recerca) 

09:00 – 17:30 

C05 Recursos i Finances (Administració de Centre de l’Escola de Postgrau) 09:00 – 17:30 

C06 Gestió Acadèmica (Administració de Centre de Ciències de la Comunicació) 13:30 – 21:00 
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V.1.2. Resolucions  
 
Resolució del gerent, d’1 de desembre de 2013, per la qual nomena la senyora Montserrat Masoliver Puig 
vicegerenta d’Ordenació Acadèmica. 
 
Resolució del gerent, d’1 de desembre de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Genescà Palau 
vicegerenta d’Organització. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, per la 
qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions de la senyora Magdalena García-Pardo Sánchez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, per la 
qual concedeix a la senyora Marta Mora Miguel l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a prestar 
serveis a un altre cos o escala. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, per la 
qual nomena la senyora Marta Mora Miguel funcionària interina de l’escala de gestió, amb destinació al 
Departament d’Enginyeria Electrònica. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, per la 
qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions de la senyora Begoña Valle Valverde. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, per la 
qual deixa sense efectes l’adscripció provisional de la senyora M. Luz Pacheco Pérez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, el senyor Melchor Cruz Murillo per a ocupar la plaça de cap d’unitat de 
Coordinació dels Serveis Cientificotècnics, a l’Àrea de Gestió de la Recerca. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Balbuena Galbarro per a ocupar la plaça de gestora 
departamental del Departament de Química. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de desembre de 2013, per 

la qual resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala d’ajudants d’arxius i 
biblioteques, segons s’indica: 
 

Codi Destinació Nom 

SU01 Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General Mònica Gonzàlez Gavara 

SU02 Biblioteca de Medicina Olga Cano Llavero 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de desembre de 2013, per 
la qual encarrega al senyor Jordi Armengol Umbert, per un període màxim d’un any, diferents funcions 

relacionades amb l’aplicatiu GERES. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de desembre de 2013, per 
la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Gerardo González Vallara per a ocupar la plaça de cap d’Unitat 
de Serveis a la Comunitat de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de desembre de 2013, per 

la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al 
senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de desembre de 2013, per 
la qual destina, amb caràcter definitiu, com a gestora departamental amb destinació al Departament de Ciència 
Política i Dret Públic a la senyora Susana Bosch Felip. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de desembre de 2013, per 
la qual resol declarar deserta la comissió de serveis de la plaça d’administratiu/iva d’intercanvis amb destinació 
a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de desembre de 2013, per 
la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del senyor Josep Lluís Gómez Barrera, per assumir les 

funcions i responsabilitats de cap del SLiPi de Ciències de l’Educació. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de desembre de 2013, per 
la qual denega la sol·licitud de reincorporació de la senyora Montserrat Llobet Sales a l’escala d’Ajudants 
d’Arxius i Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de desembre de 2013, per 

la qual resol atorgar a la senyora Sandra Assens Montull la comissió de serveis per tal de cobrir provisionalment 
la plaça de gestor/a departamental de la Unitat Integrada de Suport Departamental dels Departaments de 
Filologia Catalana i de Filologia Espanyola (Administració de Centres de les Facultats de Filosofia i Lletres i de 
Psicologia) 
 
Resolució del gerent, de 19 de desembre de 2013, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les 
funcions i les responsabilitats de cap del SLiPI del Campus de Sabadell, a la senyora Ana Villanueva Lázaro. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de desembre de 2013, per 

la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap del SLiPI del Rectorat. 
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