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

I.1. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 01/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  

 
Vista la proposta d’aprovació del codi de bones pràctiques en recerca presentada per la vicerectora 

d’investigació. 
 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat d’aprovar un Codi de Bones Pràctiques en Recerca 
(CBPR). 

 
Vist l'acord núm. 19/2012, d’12 de novembre, de la Comissió d’Investigació en virtut del qual es va informar 
favorablement l’aprovació del ‘Codi de Bones Pràctiques en Recerca’. 
 
Atès que en data 21 de gener de 2012 la Comissió de Doctorat ha aprovat el ‘Codi de Bones Pràctiques dels 
estudis de doctorat a la UAB’ el qual reprodueix literalment el contingut del ‘Codi de Bones Pràctiques en 
Recerca’ afegint-hi algunes incorporacions novedoses. 

 
Atès que l’Equip de Govern considera adient incorporar al ‘Codi de Bones Pràctiques en Recerca’ les novetats 
incorporades per la Comissió de Doctorat al ‘Codi de Bones Pràctiques dels estudis de doctorat a la UAB’ 
resultant el text que s’incorpora a la present proposta com a annex.  

 
Vist l'article 16.4.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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 

les competències de la Comissió, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el 
Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria d’investigació. 
 
Vist l’article 60 dels Estatuts de la Universitat que atribueix la potestat normativa al Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

PRIMER.- Aprovar el Codi de Bones Pràctiques en Recerca i facultar la ponència perquè introdueixi les esmenes 

convingudes. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
Punt 3.2: Aprovació del Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat a la UAB. 

 

 
Acord 02/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  
 
Vista la proposta de Codi de bones pràctiques de l’Escola de Doctorat de la UAB presentada pel Vicerectorat 
d’Investigació. 

 
Vist que la proposta de creació de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser aprovada en dates 19 i 29 de novembre 

de 2012 pel Consell de Govern i pel Consell Social, respectivament. 

http://www.uab.cat/doc/Codi_Bones_Practiques_Recerca_012013
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Vist l’article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 

doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d’altres, que l’Escola de Doctorat ha d’adoptar un 
codi de bones pràctiques que haurà de ser subscrit per totes les persones integrants d’aquesta escola. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat.  
 

Vist l'article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que 
fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de doctorat.  
 
Vist que la proposta de Codi de bones pràctiques de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 21 de gener 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 el Codi de bones pràctiques de l’Escola de Doctorat de la UAB i facultar la ponència perquè 
introdueixi les esmenes convingudes. [Document] 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord, juntament amb la documentació corresponent, al Consell Social per a la seva 
informació. 

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

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

Acord 03/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  
 
Vista la proposta de reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB presentada pel Vicerectorat 
d’Investigació. 
 
Vist l'article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, segons la redacció donada per la 
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que disposa que les Universitats públiques 

estaran integrades per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Universitaris d’Investigació, Escoles de 
Doctorat i per aquells altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. 
 

Vist que la proposta de creació de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser aprovada en dates 19 i 29 de novembre 
de 2012 pel Consell de Govern i pel Consell Social, respectivament. 
 

Vist l’article 9.7 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d’altres, que les escoles de doctorat comptaran 
amb un reglament de règim intern que establirà, entre d’altres aspectes, els drets i deures dels doctorands, 
dels tutors i dels directors de tesis, així com la composició i funcions de les comissions acadèmiques dels seus 
programes. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 

12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat. 
 
Vist l'article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que 
fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de doctorat.  
 

 

http://www.uab.cat/doc/Codi_Bones_Practiques_Escola_Doctorat_022013
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Vist que la proposta de reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 21 de gener 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 el Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord, juntament amb la documentació corresponent, al Consell Social per a la seva 
informació. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

 
Acord 04/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  
 
 
Vista la proposta de modificació de la memòria de l’Escola de Doctorat de la UAB presentada pel vicerectorat 
d’Investigació. 

 
Vist que la proposta de creació de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser aprovada en dates 19 i 29 de novembre 
de 2012 pel Consell de Govern i pel Consell Social, respectivament, junt amb la memòria corresponent. 
 
Vist l’article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 

doctorat, que regula les Escoles de Doctorat. 
 

Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat.  
 
Vist l'article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que 
fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d’aprovar el Consell de Govern. 
 
Vist que la proposta de modificació de la memòria de creació de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 21 de gener de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la memòria de creació de l’Escola de Doctorat de la UAB que s’annexa. 
[Document] 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord, juntament amb la documentació corresponent, al Consell Social per a la seva 
informació. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_regim_intern_Escola_Doctorat_acg
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_memoria_creacio_Escola_Doctorat_acg
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Acord 05/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  

 
Vista la proposta d’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) com a institut de recerca adscrit a la 

Universitat presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació. 
 
Atesa la carta del director del VHIR de data 11 de gener de 2013 on sol·licita al rector l’adscripció a la 
Universitat com a Institut Universitari d’Investigació.  
 
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que 

preveu a l'article 10 que la creació i supressió dels Instituts Universitaris d'Investigació serà acordada per la 
Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o bé per 
iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l'informe previ 
favorable del Consell Social. 
 
Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació dels 
instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent en matèria d'universitats. 

 
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris 
d'investigació.  
 
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atès que aquesta proposta es presenta a informació a la sessió ordinària de data 25 de gener de 2013 de la 

Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en virtut del que disposa l’article 22.3.d) de 
la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la 
redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències de 
la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics. 
 
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació 

pública de la present proposta d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, 
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.   

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris 
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca 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 06/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  
 
Vista la co-titularitat de la UAB i la Universitat de Zaragoza (UZ) de les següents Patents Espanyoles: 
   

Doc. Número Denominació Titularitat 

UAB UZ 

1 P201131955 Compuestos inhibidores de la agregación del péptido 
Beta Amiloide. 

20% 80% 

2 P201132020 Compuestos inhibidores de la agregación del péptido 
Beta Amiloide. 

20% 80% 

3 P201231452 Compuestos para su uso en el tratamiento de la 

enfermedad de alzheimer. 

20% 80 % 
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Atès que el doctor Salvador Ventura Zamora va tenir una participació com autor/inventor de les esmentades 

Patents. 
 

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.  
 
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 2 
i 6 de la normativa de Patents i Models d’Utilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada per Acord 

de la Junta de Govern de 30 de juny de 1993, modificada per l’acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 
1996 segons els quals la universitat podrà cedir la titularitat de les patents de la seva propietat als professors 
autors de la mateixa si, havent transcorregut 12 mesos al registre de la sol·licitud de la patent espanyola, no 
s’hagués comercialitzat amb cap empresa.   
  
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

Primer.-  Autoritzar la cessió de les participacions de titularitat que sobre les següents Patents ostenta la 
Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor Salvador Ventura Zamora, 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 Preu 

P201131955 Compuestos inhibidores de la agregación del 
péptido Beta Amiloide. 

21 per 100 dels guanys que 
obtinguin per la comercialització 
de la mateixa. 

  
  

P201132020 Compuestos inhibidores de la agregación del 
péptido Beta Amiloide. 

P201231452 Compuestos para su uso en el tratamiento de la 
enfermedad de alzheimer. 

  

Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  

 

Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 07/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  
 
Vista la proposta de Vicerectorat de Relacions Institucional i Territori  de participació de la UAB en l’Associació 
Àmbit B-30. 
 
Vist que la proposta de participació en l’Associació esmentada compta amb el vistiplau dels corresponents 

membres de l’Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l’objecte de l’entitat a la qual 

es proposa participar, i que es considera que la participació en aquesta Associació és altament convenient. 
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Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 64 t) que el Consell de Govern serà competent per proposar 

al Consell Social la constitució, modificació extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament 
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 

ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de la UAB en l’Associació Àmbit B-30 i sotmetre la contribució d’aportacions 
econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social . [Document] 
 

SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi 
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva 
representació en aquesta associació. 
 
TERCER.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar a la secretària general  que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords. 

 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació i al vicerector de 
Relacions Institucionals i Territori. 
 
 
Acord 08/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  

 
Vist l’acord de dissolució del Consorci Geocampus Catalunya segons consta a l’acta del Consell General d’aquest 

Consorci de data 8 de setembre de 2010.  
 
Atès que la participació de la UAB en aquest Consorci va ser aprovada per acord del Consell de Govern de data 
26 de setembre de 2002 i per acord del Consell Social de data 27 de novembre de 2002. 
 

Vist que la proposta de dissolució d’aquest Consorci compta amb el vistiplau dels corresponents membres de 
l’Equip de Govern competents i que la aquesta dissolució no comporta cap perjudici econòmic per a la UAB. 
 
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 64 t) que el Consell de Govern serà competent per proposar 
al Consell Social la constitució, modificació i extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament 
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 

ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci Geocampus Catalunya en els termes que consten en 
l’acord del Consell General d’aquest Consorci de data 8 de setembre de 2010. [Document] 
 
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi 
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
 

TERCER.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar a la secretària general  que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a les entitats participants en el Consorci Geocampus Catalunya. 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Participacio_Associacio_Ambit_B30
http://www.uab.cat/doc/Dissolucio_Consorci_Geocampus_Catalunya
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Acord 09/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  
 

Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
 
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones 

interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al 
Consell Social. 
 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 

traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la 
UAB que han obtingut avaluació positiva. [Document1] [Document2] [Document3] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 

Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
Acord 10/2013, de 30 de gener, del Consell de Govern.  
 

Vista la proposta que l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera organitzi els estudis que condueixen a 
l’obtenció del títol oficial de Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia, en col·laboració amb el 
Centre d’Estudis i de Recerca sobre Àsia Oriental de la UAB i la Facultat de Traducció i d’Interpretació d’aquesta 
Universitat. 
 
Vist el conveni de col·laboració acadèmica subscrit, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i Serveis de 
Turisme i Hostaleria Campus, SA, societat titular de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, centre 

adscrit a aquesta Universitat, per a la impartició dels estudis propis conduents a l’obtenció del títol de Graduat 
en Direcció Hotelera i els estudis oficials conduents a l’obtenció del títol oficial de Grau en Turisme. 
 

Atès que en data 23 de novembre de 2011, el Consell de Govern va donar-se per assabentat de l’actualització 
dels convenis amb els centres docents d’ensenyament superior, entre els quals hi ha el conveni corresponent a 
l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 

 
Atès que en data 15 de desembre de 2011 el Consell de Govern de la UAB va aprovar la creació del títol oficial 
de Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del conveni de col·laboració acadèmica subscrit en data 21 de 

novembre de 2011 entre la UAB i Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus, SA, amb la inclusió dels estudis 
corresponents al Màster Universitari Unió Europea-Xina, Cultura i Economia. [Document] 

 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_professorat_2013_1
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_professorat_2013_2
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_professorat_2013_3
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_conveni-adscripcio_Escola_Universitaria_Turisme_Direccio_Hotelera
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SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

I.2. Comissions del Consell de Govern 

 
I.2.1. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2013, de 21 de gener de la Comissió de Doctorat. 
 

Vista la proposta de reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB presentada pel vicerectorat 
d’Investigació. 
 
Vist l'article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, segons la redacció donada per la 
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que disposa que les Universitats públiques 
estaran integrades per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Universitaris d’Investigació, Escoles de 
Doctorat i per aquells altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. 

 
Vist que la creació de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser aprovada en data 19 i 29 de novembre de 2012 pel 
Consell de Govern i pel Consell Social respectivament. 
 
Vist l’article 9.7 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d’altres, que les escoles de doctorat comptaran 
amb un reglament de règim intern que establirà, entre d’altres aspectes, els drets i deures dels doctorands, 

dels tutors i dels directors de tesis, així com la composició i funcions de les comissions acadèmiques dels seus 

programes. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat.  
 

Vist l'article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que 
fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de doctorat.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB. 
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació  
 
 
Acord 02/2013, de 21 de gener de la Comissió de Doctorat. 
 
Vista la proposta de Codi de bones pràctiques dels estudis de doctorat de la UAB presentada pel vicerectorat 

d’Investigació. 
 
Vist que la creació de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser aprovada en data 19 i 29 de novembre de 2012 pel 
Consell de Govern i pel Consell Social respectivament. 
 

Vist l’article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d’altres, que l’Escola de Doctorat ha d’adoptar un 

codi de bones pràctiques que haurà de ser subscrit per totes les persones integrants d’aquesta escola. 
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Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat.  

 
Vist l'article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que 
fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de doctorat.  
 

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

PRIMER.- Informar favorablement el Codi de bones pràctiques de l’Escola de Doctorat de la UAB. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació  
 
 
Acord 03/2013, de 21 de gener de la Comissió de Doctorat. 
 

Vista la proposta de memòria de l’Escola de Doctorat de la UAB presentada pel vicerectorat d’Investigació. 
 
Vist que la creació de l’Escola de Doctorat de la UAB va ser aprovada en data 19 i 29 de novembre de 2012 pel 
Consell de Govern i pel Consell Social respectivament. 
 
Vist l’article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 

doctorat, que regula les Escoles de Doctorat. 
 

Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat.  
 
Vist l'article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que 

fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la memòria per a la creació de l’Escola de Doctorat de la UAB. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació  

 
 
Acord 04/2013, de 21 de gener de la Comissió de Doctorat. 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, segons el qual, es 
poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis 
defensades. 
 
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 

premis extraordinaris d’estudis de doctorat. 



BOUAB Núm. 103                             Gener / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 11 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat als següents 

doctors: 
 

Sandra Nogué Bosch 
Sandra Saura Mas 
Maria Dolores Asensio Abella 
Mireia Villalta Compte 
Lasse Löpfe 

Cesar Negre de Bofarull 
Noemí Pérez Lozano 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

I.2.2. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2013, de 24 de gener de la Comissió d’Investigació. 

 

Vista la proposta de la vicerectora d’investigació a instàncies del director del servei de biblioteques. 
Atès que en sessió de data 13 de juliol la Comissió d’Investigació va aprovar el Pla General de Col·lecció del 
Servei de Biblioteques. 
 
Atès que d’acord amb el Pla Estratègic 2011-2014 la missió del Servei de Biblioteques UAB és proveir de 
recursos informatius i serveis de màxima qualitat en funció dels objectius d’excel·lència de la UAB en 
l’educació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.  

 
Atès que els fons documentals de les Biblioteques UAB són els recursos informatius als quals fa referència el 
pla estratègic i s’ha considerat convenient la modificació i difusió del Pla Director de la Col·lecció on 
s’estableix el marc per a un desenvolupament harmoniós dels fons propis. 
 
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, 

pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar els 
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació perl Consell de 
Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’investigació, la 
Comissió d’Investigació de la UAB, ha acordat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla General de la Col·lecció del Servei de Biblioteques. [Document] 
< 

SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

http://www.uab.cat/doc/Pla-General-Servei-Biblioteques
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Acord 02/2013, de 24 de gener de la Comissió d’Investigació. 

 
Vista la convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (REV2012) aprovada per la 
Comissió d’Investigació de 12 de novembre de 2012. 
 
Vist l’article 8 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per 
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió 

d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de 
recerca.   
 
Vist l'article 16.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, 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’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les 
convocatòries d’ajuts de recerca. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de la de la Convocatòria d’Ajuts per a la Publicació de Revistes 

Periòdiques de Recerca (REV2012). [Document] 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè 
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 

I.2.3. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 01/2013, de 25 de gener de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics. 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instàncies del director del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) a través de la corresponent sol·licitud i en base a la memòria presentada. 
 
Atès que la UAB ha de fomentar, d’acord amb l’article 189 dels seus Estatuts, la col·laboració i la coordinació 
amb d’altres universitats i entitats afins, per tal de contribuir al progrés social i a la  transferència de 

coneixements. 

 
Atès que la proposta d’adscripció de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron com a Institut Universitari de la 
UAB, centre capdavanter en recerca biomèdica vinculat a l’hospital de la Vall d‘Hebron, amb el qual la UAB ha 
mantingut estretes col·laboracions en docència i investigació des de l’any 1979,  comporta un enfortiment mutu 
de les capacitats investigadores i formatives, de la transferència i gestió del coneixement, i de l’optimització de 
recursos en l’àmbit de la biomedicina.  
 

Vist l'article 27 dels Estatuts UAB sobre el procediment de creació, supressió, modificació, adscripció i 
desadscripció d’instituts universitaris estableix que aquestes són acordades pel Departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Social de la UAB, amb l’informe 
previ necessari del Consell de Govern.  
 
Vist l'article 22.3.d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon emetre informe sobre la proposta d’adscripció d’instituts universitaris amb personalitat jurídica 
pròpia. 

http://uab.cat/doc/convocatoriaajutsrevistesperiodiquesrecerca2012
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del/de la vicerector de Projectes Estratègics i 
de Planificació, la Comissió de Transferència de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) com a Institut 

Universitari adscrit a la UAB.  
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 02/2013, de 25 de gener de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics. 
 

Vista la proposta del la vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instàncies del director general de 
l’Institut Català d’Oncologia (ICO) a través de la corresponent sol·licitud i en base a la memòria presentada. 
 
Atès que la UAB ha de fomentar, d’acord amb l’article 189 dels seus Estatuts, la col·laboració i la coordinació 
amb d’altres universitats i entitats afins, per tal de contribuir al progrés social i a la  transferència de 
coneixements. 

 
Atès que la proposta d’adscripció de l’ Institut Català d’Oncologia com a Institut Universitari de la UAB, empresa 

pública de la Generalitat de Catalunya i centre capdavanter en l’assistència, docència i recerca dirigida a la 
reducció de l’ impacte del càncer a Catalunya,  comporta un enfortiment mutu de les capacitats investigadores i 
formatives, de la transferència de coneixement i la gestió sanitària en  l’àmbit de la lluita contra el càncer. 
 
Vist l'article 27 dels Estatuts UAB sobre el procediment de creació, supressió, modificació, adscripció i 

desadscripció d’instituts universitaris estableix que aquestes són acordades pel Departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Social de la UAB, amb l’informe 
previ necessari del Consell de Govern.  
 
Vist l'article 22.3.d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon emetre informe sobre la proposta d’adscripció d’instituts universitaris amb personalitat jurídica 
pròpia. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del/de la vicerector de Projectes Estratègics i 

de Planificació, la Comissió de Transferència de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia com a Institut Universitari 
adscrit a la UAB.  
 

SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació  l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 03/2013, de 25 de gener de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics. 

 
Vista la proposta del/ de la vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instàncies del director de la 
Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP) a través de la corresponent sol·licitud i en 
base a la memòria presentada. 
 
Atès que la UAB ha de fomentar, d’acord amb l’article 189 dels seus Estatuts, la col·laboració i la coordinació 

amb d’altres universitats i entitats afins, per tal de contribuir al progrés social i a la  transferència de 
coneixements. 
 
Atès que la proposta d’adscripció de l’ Institut Català de Paleontologia com a Institut Universitari de la UAB , 
fundació privada patrocinada per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i centre 
d’excel·lència a nivell internacional en recerca, conservació i difusió en paleontologia,  contribueix a la 
consolidació de les col·laboracions establertes entre els dos organismes pel que fa  les capacitats investigadores 

i formatives, i de l’optimització de recursos en l’àmbit de la  conservació del patrimoni paleontològic català i la 
transferència eficient de coneixements a la societat en general.  
 
Vist l'article 27 dels Estatuts UAB sobre el procediment de creació, supressió, modificació, adscripció i 
desadscripció d’instituts universitaris estableix que aquestes són acordades pel Departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Social de la UAB, amb l’informe 
previ necessari del Consell de Govern.  

 
Vist l'article 22.3.d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon emetre informe sobre la proposta d’adscripció d’instituts universitaris amb personalitat jurídica 
pròpia. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, la Comissió de Transferència de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’adscripció de la Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel 
Crusafont (ICP)com a Institut Universitari adscrit a la UAB.  
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 04/2013, de 25 de gener de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics. 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instància del deganat de la Facultat 
de Filosofia i Lletres pel reconeixement del Servei de Tractament de la Parla (STP) com a Servei cientificotècnic 
d’acord amb la memòria i amb la proposta de Reglament. 
 

Atès que la creació d’aquest Servei ha estat informat favorablement per part de la junta de la Facultat de 
Filosofia i Lletres.  
 
Atès que en sessió de data 18 d’abril de 2012 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics va acordar (núm. 18/2012) informar favorablement el reconeixement del Servei de Tractament de 

la Parla com a Servei docent.  
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Atès que s’ha reconsiderat la proposta i es vol presentar aquest servei com a un Servei de suport a la recerca o 

Servei cientificotècnic.  
 

Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris, en general, i els 
serveis de suport a la recerca o serveis cientificotècnics, en particular.  
 
Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, aprovar la creació de serveis universitaris de suport a la recerca. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 

següents 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Revocar l’acord de la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics núm. 
18/2012, de 18 d’abril i aprovar el reconeixement del Servei de Tractament de la Parla (STP) com a Servei de 
suport a la recerca o Servei cientificotècnic, d’acord amb els termes de la memòria i la proposta de reglament. 
[Document] 

 
SEGON.- Encarregar el vicerector de projectes estratègics i de planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Serveidetractamentdelaparla
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II.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 13 de juliol de 2013, entre la UAB i Office of the President of the Philippines - Office of the 
Presidential Adviser on the Peace Process pel qual l’Escola de Cultura de Pau donarà suport a un projecte. 
 

Conveni de 15 de setembre de 2012, entre la UAB i el Servei de Millora i Extensió Ramadera (SEMEGA) per 

tal d’establir les condicions sobre les quals es desenvoluparà la col·laboració per què els alumnes del Grau de 
Veterinària puguin fer pràctiques externes a SEMEGA atesa la impossibilitat de realitzar-les a la Facultat per 
manca d’instal·lacions adequades. 
 
 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 

Addenda de 30 de setembre de 2009, al conveni entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), la Universitat de Barcelona (UB) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de data 4/10/2007 per a la 
realització conjunta del Màster Universitari en Fotònica. 
 
Addenda de 26 de maig de 2011, entre la UAB, la Universitat de Lleida, la Universidad Pública de Navarra i 

la Universitat de Barcelona per establir la col·laboració entre les parts en el marc del Màster Interuniversitari en 
gestió de sòls i aigües. 

 
Addenda de 22 de juny de 2012, al conveni entre la UAB, la Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya (FUOC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de 2 de juny de 1996 per establir l'assignació 
temporal de professorat o personal tècnic a la UOC per realitzar tasques d'atenció docent de les assignatures i 
plans d'estudis de l'oferta formativa de la UOC. 
 
Addenda de 15 de setembre de 2012, al conveni entre la UAB i la Fundació Institut Català de Farmacologia 

(FICF) per establir el desplegament de línies d'actuació conjuntes que afavoreixin i incrementin les 
col·laboracions relacionades amb els objectius respectius. 
 
Addenda d’1 d’octubre de 2012, al conveni entre la UAB i el Banc de Sabadell de 22 de setembre de 1998. 
 
Conveni de 5 de novembre de 2012, entre la UAB, l’ Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer 

de Vilanova i la Geltrú (OALPVB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Lleida (UdL) per a la 
creació de l’Aula Joaquim molas de la Biblioteca Museu de Vilanova i la Geltrú. 
 
Addenda de 16 de novembre de 2012, al conveni entre la UAB i la Fundació Privada Escoles Universitàries 
Gimbernat (titular de l'Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat") per la qual es modifica el 
conveni de 21/11/2011 de col·laboració acadèmica en relació a diferents titulacions en Infermeria, Fisioteràpia i 
coneixement en l'àmbit de la salut. 

 
Conveni de 21 de novembre de 2012, entre la UAB i CatalunyaCaixa Obra Social pel qual la Fundació 
CatalunyaCaixa Obra Social cedeix l'ús de l'Auditori de La Pedrera per a la celebració de l'obertura oficial del 
MMOBE-DEMO Programme en col·laboració amb la Càtedra Serra Ramoneda el dia 5 de desembre de 2012. 
 
Conveni de 29 de novembre de 2012, entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per a la realització 
conjunta del Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge. 

 

Addenda de 19 de desembre de 2012, al conveni entre la UAB, el Consorci Centre de Serveis Científics i 
Acadèmics de Catalunya (CESCA), les Universitats Públiques de Catalunya i la Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya (FUOC) sobre serveis comuns d’administració electrònica. 
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III.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 

 

 
III.1. Vicerectorats 

[tornar a l’índex] 

 
Creació del Vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica (codificació BADUS: 2494) d’acord 

amb la resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito 
vicerector de Professorat i Programació Acadèmica. 
 
Creació del Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat (codificació BADUS: 2495) d’acord amb la 
resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón 
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 
 

Supressió del Vicerectorat de Personal Acadèmic (codificació BADUS: 1250) d’acord amb la resolució del 
rector, de 23 de gener de 2013, per la qual el senyor Jordi Barbé García cessa com a vicerector de Personal 
Acadèmic. 
 
Supressió del Vicerectorat de Política Acadèmica (codificació BADUS: 2066) d’acord amb la resolució del 
rector, de 23 de gener de 2013, per la qual el senyor Juan Jesús Donaire Benito cessa com a vicerector de 
Política Acadèmica. 

 

Supressió del Vicerectorat de Qualitat i Ocupabilitat (codificació BADUS: 2466) d’acord amb la resolució 
del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual la senyora Gloria González Anadón cessa com a vicerectora de 
Qualitat i Ocupabilitat. 

 

 
 
III.2. Serveis  

[tornar a l’índex] 

 

Creació del Servei de Tractament de Parla (STP) com a servei cientificotècnic (codificació BADUS: 2497) a 
partir de l’acord 04/2013, de 25 de gener de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics. 
 
Supressió del Laboratori de Fonètica del Servei de Tractament de Parla (STP) com a servei adscrit a 

l’Administració de Lletres i de Psicologia (codificació BADUS: 706) a partir de l’acord 04/2013, de 25 de gener 
de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics. 
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IV.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito 

vicerector de Professorat i Programació Acadèmica. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón 
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 

 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual el senyor Jordi Barbé García cessa com a 

vicerector de Personal Acadèmic. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual el senyor Juan Jesús Donaire Benito cessa com a 
vicerector de Política Acadèmica. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual la senyora Gloria González Anadón cessa com a 

vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat. 

 

 
IV.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 9 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora María Ramos Martínez Alonso 
coordinadora d’Estudis de Grau en Microbiologia de la Facultat de Biociències. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 9 de gener de 2013, per la qual la senyora Montserrat Llagostera Casa cessa com 
a coordinadora d’Estudis de Grau en Microbiologia de la Facultat de Biociències. 
 

 

IV.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2013, per la qual nomena el senyor Joaquín Puig González 
vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2013, per la qual nomena el senyor David Fernández Quijada 

secretari del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
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Resolució del rector, de 8 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Núria Garcia Muñoz directora 

del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 

Resolució del rector, de 9 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Rosa M. Sebastián Pérez 
coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 9 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Natividad Ramajo Hernández 
vicedirectora de Docència i d’Ordenació Acadèmica del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 

Resolució del rector, de 10 de gener de 2013, per la qual prorroga el nomenament del doctor Adolf Tobeña 
Pallarés com a director en funcions del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 
 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Montserrat Llagostera Casas 
directora del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Isabel Vanrell Martorell 

coordinadora de Docència del Departament de Ciències de la Computació. 
 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2013, per la qual nomena el senyor Ernest Valveny Llobet director 
del Departament de Ciències de la Computació. 
 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2013, per la qual nomena el senyor Fernando Vilariño Freire 
secretari del Departament de Ciències de la Computació. 

 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena el senyor Ramon Pañella Ferreres 
coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora M. Eulàlia Fuentes Pujol 
coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana. 

 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora María Teresa Martín Ibáñez 

coordinadora de la Unitat de Fisiologia (Facultat de Veterinària) del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Ibis Marlene Àlvarez Valdívia 
coordinadora de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Facultat de Ciències de l’Educació del 

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora Montserrat Solanas Garcia 
coordinadora de la Unitat de Fisiologia Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora M. Amàlia Antònia Molinero 

Egea coordinadora de la Unitat de Fisiologia Animal (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia 
Cel·lular, de Fisiologia i d’immunologia. 
 

Resolució del rector, de 28 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora M. Mercè Capdevila Vidal 
secretària del Departament de Química. 
 

Resolució del rector, de 28 de gener de 2013, per la qual nomena la senyora M. Rosa Ortuño Mingarro 
directora del Departament de Química. 
 
 

IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2013, per la qual el senyor Joaquín Puig González cessa com a 
secretari del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2013, per la qual la senyora Matilde Delgado Reina cessa com a 
directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 

Resolució del rector, de 8 de gener de 2013, per la qual el senyor Francesc Xavier Ribes Guàrdia cessa com 
a vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat. 
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Resolució del rector, de 9 de gener de 2013, per la qual la senyora M. Encarnación Gutiérrez García cessa 
com a vicedirectora de Docència i d’Ordenació Acadèmica del Departament de Comunicació Audiovisual i 

Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 9 de gener de 2013, per la qual el senyor Ramon Alibés Arqués cessa com a 
coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2013, per la qual el senyor Ramon Baldrich Caselles cessa com a 

coordinador de Docència del Departament de Ciències de la Computació. 
 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2013, per la qual el senyor Francesc Xavier Roca Marvà cessa com a 
director del Departament de Ciències de la Computació. 
 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2013, per la qual el senyor Ernest Valveny Llobet cessa com a 
secretari del Departament de Ciències de la Computació. 

 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual la senyora Montserrat Vilà Santasusana cessa 
com a coordinadora de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual la senyora M. Ángeles Jiménez López cessa com 
a sotscoordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana. 
 

Resolució del rector, de 23 de gener de 2013, per la qual el senyor David Paloma Sanllehí cessa com a 
coordinador de la Unitat de Ciència de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2013, per la qual la senyora Isabel Guibourg Garcia cessa com a 
coordinadora de la Unitat Departamental de Psicologia Evolutiva i de l’Educació – Facultat de Ciències de 
l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 

 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2013, per la qual el senyor José Pablo Hervás Sánchez cessa com a 

coordinador de la Unitat de Citologia i Histologia (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, 
de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2013, per la qual la senyora Immaculada Ponsa Arjona cessa com 
a coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i de Genètica Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament 

de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2013, per la qual la senyora Elena Ibáñez de Sans cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular (Facultats de Biociències i de Veterinària) del Departament de 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2013, per la qual la senyora Adela Vallribera Massó cessa com a 

secretària del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2013, per la qual el senyor Jose María Lluch López cessa com a 

director del Departament de Química. 
 
 

 
 

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

 

IV.4.1. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2013, per la qual la senyora M. Dolores Márquez Cebrián cessa com 

a coordinadora per a la Formació del Personal Docent i Investigador (PDI) i la Innovació. 
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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 23 de gener de 2013, per tal de 

cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça d’administratiu/va especialista de la Unitat lntegrada de 
suport departamental dels departaments de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola. 

 
 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de gener de 2013, per la 

qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilants, al 
senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de gener de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Gallart Marsillas per ocupar la plaça de cap de Biblioteca 
d’Humanitats. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de gener de 2013, per la 

qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Pilar Ginés Mateo les funcions de cap de la Biblioteca del 
Campus de Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de gener de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter provisional, la senyora Nuria González Tejada a l’Oficina de Promoció Econòmica, 

Compres i Contractació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de gener de 2013, per la 
qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions per acumulació de tasques de la senyora Carmen Ramírez 
Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de gener de 2013, per la 

qual perllonga la comissió de serveis, del senyor Xavier Cabrera Majoral per a ocupar la plaça d’administratiu de 
l’Àrea d’Economia i Finances. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Admiministració i Serveis, de 23 de gener de 2013, per la 
qual atorga al senyor Pedro Otaegui Goya la plaça de Director/a de Servei, amb destinació al Servei d’Estabulari 
de l’Administració de Centre de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de gener de 2013, per la 
qual demana el canvi d’adscripció de la plaça d’administratiu suport departamental de l’Administració de Centre 
de Ciències de la Comunicació, actualment ocupat per la senyora Mari Carmen Martin Pascual, al Departament 
de Mitjans, Comunicació i Cultura. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de gener de 2013, per la 

qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Montserrat Domènech Casadevall per a ocupar la plaça 
d’administrativa a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de gener de 2013, per la 
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Noemí López Gómez, per a ocupar la plaça d’administrativa 

a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 



BOUAB Núm. 103                             Gener / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 22 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de gener de 2013, per la 

qual perllonga la comissió de serveis del senyor Jordi Jovani Aubanell per a ocupar la plaça d’administratiu de 
l’Àrea de Comunicació i Promoció. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de gener de 2013, per la 
qual perllonga la comissió de serveis del senyor José Ignacio Ruíz Salmerón per a ocupar la plaça 
d’administratiu de l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de gener de 2013, per la 

qual perllonga la comissió de serveis del senyor Ignasi Utset Vila per a ocupar un lloc d’administratiu al 
Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de gener de 2013, per la 
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Yolanda de Maruri Casanovas per a ocupar la plaça de 
secretària del Deganat de la Facultat de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de gener de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter provisional, la senyora Isabel Genoveva Sánchez Sánchez a la Unitat de Formació de 
l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de gener de 2013, per la 
qual concedeix l’excedència voluntària a la senyora Maria Rosa Ramos Basa i autoritza la seva reincorporació a 
l’escala de gestió a un lloc de gestora al Servei de Llengües. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de gener de 2013, per la 
qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Begoña Valle Valverde les funcions de gestora 
acadèmica de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de gener de 2013, per la 

qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Nuria Balbuena Galbarro les funcions de gestora 
departamental del Departament de Química. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Pedro José Otaegui Goya per a ocupar la plaça de director de 
Servei d’Estabulari de l’Administració de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2013, per la 
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Montserrat Busquets Soler per a ocupar una plaça de 
bibliotecària a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2013, per la 
qual adscriu en comissió de serveis al senyor Oskar Fermín Hernández Pérez per a ocupar la plaça de 
bibliotecari a la Biblioteca de la Facultat de Medicina.  
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