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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 17/2013, de 5 d’abril , del Consell Social 
 

Adscripció de Vall d’Hebron Institut de Recerca, com a institut de recerca de la UAB 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa 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. 

 
Vist l’article 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007. 
  

Vist l’article 23.2 i 88 apartat b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
 

Vist l'article 27 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i adscripció dels instituts universitaris 
d'investigació. 

 
Atès que la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció conté els aspectes exigits a l’article 27.3 
dels Estatuts de la UAB. 

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

 
Vist l’acord 17/2013 pres pel Consell de Govern en data 14 de març de 2013, en virtut del qual s’ha aprovat 
l’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i elevar l’acord al Consell Social. 

 
Vist l'acord 7/2013 pres per la Comissió Acadèmica reunida el dia 2 d’abril, en virtut del qual s'aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1)Aprovar l’adscripció del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
d'acord amb el que consta en el document CA 7/04-2013; 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. 

 
Atesos els termes del conveni a signar amb el VHIR. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 

 
a)    Aprovar l’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document PLE 15/04-2013. 

 
b)    Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment del punt primer 

d’aquest acord. 
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c)    Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 18/2013, de 5 d’abril , del Consell Social 
 
Creació de nous títols de màsters propis i diplomes de postgrau 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

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

 
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 11/2013 pres pel Consell de Govern en data 14 de març de 2013, en virtut del qual s’ha acordat la 
creació de nous títols propis i diplomatures de postgrau, així com la modificació de la denominació de màsters 

propis i diplomes de postgrau. 
 

Vist l'acord 9/2013 pres per la Comissió Acadèmica reunida el dia 2 d’abril, en virtut del qual s'aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la creació de l’especialitat 
del títol propi de Veterinari Resident en Nutrició d’Animals Petits; 2) Aprovar la creació de nous títols de 
diplomes de postgrau següents: a) Diploma de Postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la 

Tecnologia; b)Diploma de Postgrau en Grafoanalista Forense; 3)Aprovar la modificació de la denominació dels 
màsters propis i diplomes de postgrau següents:a)Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència, que passa a 

denominar-se Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència i de la Innovació; b)Màster en Grafoanàlisi Europea. 
Especialitat en Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense, que passa a denominar-se Màster en Grafoanàlisi 
Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense; c)Diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i 
Ambiental, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Anàlisi i Intervenció Sòcio-ambiental: Entorns 
Urbans, Comunitat i Sostenibilitat: 4)Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i 

el seguiment dels punts primer, segon i tercer d’aquest acord; 5) Comunicar aquest acord al vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Vist que amb posterioritat a la Comissió Acadèmica reunida el 2 d’abril de 2013, des de la unitat corresponent 
de la Universitat, s’ha comunicat la previsió de tornar a tractar en el Consell de Govern de la UAB la proposta 
de canvi de denominació del Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència i la de creació de la diplomatura de 
postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia de cara a abordar informació que 

modificaria el contingut de l’acord, motiu pel qual s’ha proposat que l’aprovació corresponent per part del 
Consell Social quedi ajornada a l’espera de l’acord corresponent previ per part del Consell de Govern. 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
1)    Aprovar la creació de l’especialitat del títol propi de Veterinari Resident en Nutrició d’Animals Petits. 

 
2)    Aprovar la creació del Diploma de Postgrau en Grafoanalista Forense. 

 

3)    Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgrau següents: 
 

a) Màster en Grafoanàlisi Europea. Especialitat en Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense, que passa a 
denominar-se Màster en 
    Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense. 

b) Diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental, que passa a denominar-se Diploma de 
Postgrau en Anàlisi i Intervenció 

     Sòcio-ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat.  
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4)    Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer, 
segon i tercer d’aquest acord. 

 
5)    Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 19/2013, de 5 d’abril , del Consell Social 

 
Modificació de la denominació de programes de doctorat 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de Postgrau. 

 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 12/2013 pres pel Consell de Govern en data 14 de març de 2013, en virtut del qual s’ha acordat la 

modificació de la denominació de programes de doctorat. 
 

Vist l'acord 10/2013 pres per la Comissió Acadèmica reunida el 2 d’abril, en virtut del qual s'aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la modificació de 
denominació dels programes de doctorat següents: a) Psicologia Social, pel d’Estudis sobre Persona i Societat al 
Món Contemporani; b)Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental pel de Traducció i Estudis 
Interculturals; 2)Encarregar a la Vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest 

acord; 3) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 
 
1)    Aprovar la modificació de denominació dels programes de doctorat següents:  

 
a)   Psicologia Social, pel d’Estudis sobre Persona i Societat al Món Contemporani. 
b)  Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental pel de Traducció i Estudis Interculturals. 

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

Acord 20/2013, de 5 d’abril , del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2013 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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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 16/2013 pres per la Comissió Econòmica reunida el dia 3 d’abril, en virtut del qual es pren l'acord 

següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del 
pressupost 2013 de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 15/04-2013; 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. 

 
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 16/04-2013. 
 
 

Acord 21/2013, de 5 d’abril , del Consell Social 
 

Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb el Banco 
Santander 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

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

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 26 de maig, pel qual s’acorda aprovar, perquè sigui 
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt 
termini per un import màxim de 20 milions d’euros, d’acord amb unes característiques màximes, algunes de les 

quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les 
reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament. 

 

Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats en el paràgraf anterior, la UAB contracta una pòlissa de 
crèdit d’import 2 milions d’euros amb Catalunya Caixa, amb venciment en el mes de desembre de 2012. 

 

Vist l’acord 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d’octubre, pel qual s’aprova: 1) Acordar, 
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, per un termini d’un any i d’acord 
amb les condicions financeres de mercat; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini  es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin 
disponibles. 
 

Vist l’acord pres pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de novembre 
de 2012, relatiu a l’autorització de que la Universitat Autònoma de Barcelona formalitzi una operació 
d’endeutament a curt termini per un import màxim de 35.000.000 d’euros, de les següents característiques 
principals: El cost màxim de l’operació, incloent comissions i altres despeses, s’ajustarà al que estableixi la 
resolució del Ministeri d’Economia i Competitivitat, per la qual es defineixi el principi de prudència financera 

aplicable a les comunitats autònomes que s’adhereixin al Fons de Liquiditat Autonòmica, inclosos els 
organismes i ens públics que es classifiquin al Sector administracions públiques, segons el Sistema Europeu de 

Comptes; Termini màxim, 1 any. 
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Atès que, una vegada ha vençut la pòlissa de crèdit amb el Banco Santander d’import 11,5 milions d’euros, la 

UAB contracta el dia 13 de març de 2013 (en el marc de l’acord 60/2012 del Ple del Consell Social i el del 
Consell Executiu del Govern de la Generalitat pres el 13/11/2012) una pòlissa de crèdit amb la mateixa entitat i 

pel mateix import d’acord amb les condicions que consten en el document PLE 18/04-2013. 
 
Vist l’informe tècnic de data 13 de març de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per a la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb Banco Santander per import de 11,5 milions d’euros (document PLE 17/04-2013). 
 
Atès que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que l’oferta de condicions 

econòmiques i financeres de la pòlissa de crèdit amb Banco Santander (proposta de data 6 de març de 2013, 
document PLE 18/04-2013) que es signa el 13 de març de 2013, compleix la normativa vigent d’acord amb el 
següent: 
 
-    L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 13 de 
novembre de 2012. 
 

-    Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 25/09/2012 i 
posteriors), tal i com ha informat a la Gerència la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya el dia 6 de març de 2013. 
 
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document PLE 16/04-2013) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 
 
Vist l'acord 20/2013 pres per la Comissió Econòmica reunida el dia 3 d’abril, en virtut del qual s'aprova informar 
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Ratificar la contractació d’una 
operació d’endeutament a curt termini amb Banco Santander d’import 11,5 milions d’euros, d’acord amb les 
condicions que consten en el document CE 20/04-2013; 2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent 

de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Ratificar la contractació d’una operació d’endeutament a curt termini amb Banco Santancer d’import 11,5 

milions d’euros, d’acord amb les condicions que consten en el document PLE 18/04-2013. 
 

2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 6/2013, de 2 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Informe al rector sobre les sol·licituds de permanència a la UAB 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de 

1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vista la sol·licitud de permanència presentada. 
 

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

 
Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per 

l'alumne que consta en el document CA 6/04-2013, que s'inclou com a annex a l'acta, perquè es matriculi en el 
curs 2012-2013 de l'assignatura que es fa constar en el document CA 6/04-2013, per a la qual ha esgotat el 
nombre màxim de convocatòries, i es recomana vetllar per la tutorització i acompanyament de l’estudiant en la 
realització d’aquesta assignatura en el curs 2012-2013. A la sol·licitud li és d'aplicació la normativa de 
Permanència aprovada pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de 
setembre de 1999. 

 
 
Acord 7/2013, de 2 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Adscripció de Vall d’Hebron Institut de Recerca, com a institut de recerca de la UAB 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Atesa 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. 
 

Vist l’article 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007. 
  
Vist l’article 23.2 i 88 apartat b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
  
Vist l'article 27 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i adscripció dels instituts universitaris 

d'investigació. 
  

Atès que la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció conté els aspectes exigits a l’article 27.3 
dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 17/2013 pres pel Consell de Govern en data 14 de març de 2013, en virtut del qual s’aprova: 
PRIMER.- Proposar l’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a 
la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que s’annexa. SEGON.- Elevar la 
proposta d’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. TERCER- 
Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesos els termes del conveni a signar amb el VHIR. 

 
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 l’adscripció del Vall d’Hebron Institut de Recerca com a Institut Universitari d’Investigació a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document  CA 7/04-2013. 
 
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. 
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Acord 8/2013, de 2 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Aspectes a valorar en la selecció de les candidatures 2013 per a la distinció Jaume Vicens Vives 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en 
matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que 
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de 

renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de 
les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant 
públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. 
Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les 
universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o 
departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència 

universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix 
entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió 
de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als 
pressupostos de les universitats corresponents. 
 
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca adreçat a la presidenta del Consell Social de la UAB, en la 
que, entre d’altres, s’estableix que pertoca al Consell Social elevar, al mes de maig de 2013, les candidatures 

de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives corresponent a l’any 2013 a la Secretaria d’Universitats i Recerca. 
 
Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es conclou sobre la 
conveniència de cercar els mecanismes per estimular la participació de la comunitat universitària i establir els 
procediments i criteris de selecció de les candidatures. 
 

Atès que des del vicerectorat corresponent s’informa de la convocatòria de les Distincions Jaume Vicens Vives 
2013 als responsables dels centres docents de la UAB als efectes d’animar a que es presentin candidatures a la 

Distinció i, d‘acord amb el conclòs en les reunions de la Comissió Acadèmica i del Ple del Consell Social del mes 
de maig de 2012, es fa constar en el 2013 que per a la tramesa de les candidatures a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca el mes de maig d’enguany es valoraran els aspectes següents: la contribució a la 
millora de la qualitat en la docència; la capacitat innovadora dels mètodes docents presentats; la participació 
en el desplegament de l’EEES; la creació d’escola o de model docent; la visibilitat del projecte dins la UAB i/o 

en la societat; l’activitat i l’experiència docent a altres institucions docents i investigadores universitàries, tant 
nacionals com internacionals; la durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB; la bona coordinació i 
treball en equip entre el professorat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 

 
Donar-se per informats sobre els aspectes a valorar en la selecció de les candidatures individuals i col•lectives a 
la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2013, que són els següents: 

 
-    La contribució a la millora de la qualitat en la docència. 
-    La capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 

-    La participació en el desplegament de l’EEES. 
-    La creació d’escola o de model docent. 
-    La visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 
-    L’activitat i l’experiència docent a altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals 
com internacionals. 
-    La durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB 
-    La bona coordinació i treball en equip entre el professorat 

 
 
Acord 9/2013, de 2 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
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Ateses les peticions de creació i modificació de títols de postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de 

Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

 
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 11/2013 pres pel Consell de Govern en data 14 de març de 2013, en virtut del qual s’acorda: 
 
PRIMER. - Aprovar la creació de l’especialitat del títol propi de Veterinari Resident següent: 
 
    - Nutrició d’Animals Petits. 

 
SEGON.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 
 
   - Diploma de Postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la  Tecnologia. 
   - Diploma de Postgrau en Grafoanalista Forense. 
 
TERCER.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgrau següents: 

 
   - Màster en Lideratge i Gestió de Ciència, que passa a denominar-se Màster en Lideratge i Gestió de la 
Ciència i de la Innovació. 
   - Màster en Grafoanàlisi Europea. Especialitat en Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense, que passa a 
denominar-se Màster en Grafoanàlisi Europea, 
     Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense. 

   - Diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental, que passa a denominar-se Diploma de 
postgrau en Anàlisi i Intervenció Sòcio-ambiental: 

     Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat. 
 
QUART.- Elevar els acords anteriors al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
CINQUÈ.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels acords 

primer, segon i tercer. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 

1)    Aprovar la creació de l’especialitat del títol propi de Veterinari Resident en Nutrició d’Animals Petits. 
 
2)    Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau següents: 
 
   a)    Diploma de Postgrau en Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia. 
   b)    Diploma de Postgrau en Grafoanalista Forense. 
 

3)    Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgrau següents: 
 
   a)    Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència, que passa a denominar-se Màster en Lideratge i Gestió de la 
Ciència i de la Innovació. 
   b)    Màster en Grafoanàlisi Europea. Especialitat en Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense, que passa 

a denominar-se Màster en 
          Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense. 
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   c)    Diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental, que passa a denominar-se Diploma de 

Postgrau en Anàlisi i Intervenció Sòcio- 
          ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat. 

 
4)    Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer, 
segon i tercer d’aquest acord. 
 
5)    Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 10/2013, de 2 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Modificació de la denominació de programes de doctorat 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

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

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

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

Vist l’acord 12/2013 pres pel Consell de Govern en data 14 de març de 2013, en virtut del qual s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels programes de doctorat següents: 
 
     -   Psicologia Social,  que passa a denominar-se Estudis sobre Persona i Societat al Món Contemporani. 

     -   Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental, que passa a denominar-se Traducció i Estudis 
Interculturals. 
 
SEGON.- Elevar l’aprovació de la modificació de denominacions 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 al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la modificació de denominació dels programes de doctorat següents: 

 
   a)    Psicologia Social, pel d’Estudis sobre Persona i Societat al Món Contemporani. 
   b)    Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental pel de Traducció i Estudis Interculturals. 
 
2)    Encarregar a la Vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 

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

necessàries per a fer-lo efectiu. 
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I.2.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 11/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Participació en l’empresa de base tecnològica Mass Factory, S.L. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors 
modificacions, 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 l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 

Vist l’article 185 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2009 de l’aprovació del Reglament de creació d’empreses 
de base tecnològica i “spin-offs” de la UAB. 
 
Vist que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del 
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de 

Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base 
tecnològica. 
 
Atesa la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la participació en una empresa de base tecnològica (EBT) 
amb la denominació ‘MASS FACTORY S.L.’, presentada pel doctor Jordi Roig de Zárate davant el rector. 
 

Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors 
on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT. 
 
Analitzada la sol·licitud pel comitè ad hoc. 
 
Atès l’informe preliminar relatiu a Mass Factory, SL emès pel Parc de Recerca de la UAB en data 4 de març de 
2013 (document CE 11/04-2013). 

 
Vist l’acord 7/2010, de 14 d'abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics 
delegada del Consell de Govern, pel qual s'aprova el model per a la creació d'empreses de base tecnològica i 
spin-offs derivades de serveis. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern 
amb data 18 de març, en virtut del qual es pren l’acord següent: 1) Emetre proposta favorable per a la 

participació en una empresa de base tecnològica amb la denominació de ‘MASS FACTORY, S.L.’ promoguda pel 

doctor Jordi Roig de Zárate en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emès pel Parc de 
Recerca de la UAB en data 4 de març de 2013; 2) Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les 
actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient; 3)Encarregar el vicerector de 
projectes estratègics i de planificació l’execució i el seguiment d’aquests acords; 4)Comunicar els presents 
acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) No informar favorablement la participació de la UAB en el capital social de l’empresa de base tecnològica 
amb la denominació de MASS Factory, SL en el marc del que consta en el punt segon d’aquest acord, i restar a 

l’espera de les conclusions sobre la recomanació  que es contempli, com a mínim, un royalty anual del 3,75% 
en els 10 primers anys i un valor de retorn a la Universitat d’import 300.000 euros en l’esmentat període. 
 

2) Demanar a la UAB la regulació de la política i criteris de participació en empreses de base tecnològica com a 
marc per a les futures preses de decisió corresponents, abordant de forma participativa la Universitat i el 
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Consell Social el contingut d’aquesta política i criteris, que tenen per objectiu maximitzar la rendibilitat de la 

inversió realitzada per la UAB com a font de recursos de la Universitat.  
 

3) Comunicar aquest acord a la secretària general de la UAB i al vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 12/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Participació de la UAB en la Fundación Investigación Aplicada a la Abogacía 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vista la proposta de la Facultat de Dret de participació de la UAB en la Fundación Investigación Aplicada a la 
Abogacía. 
 

Vist que la proposta de la proposta de participació en la Fundació esmentada compta amb el vistiplau dels 
corresponents membres de l’Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l’objecte de 
l’entitat a la qual es proposa participar, i que es considera que la participació en aquesta Fundació és altament 
convenient. 
 
Atès l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Atès l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Atès l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 24/2013 pres pel Consell de Govern de 14 de març pel qual s’acorda: 1) Aprovar la participació de 
la UAB en la Fundación Investigación Aplicada a la Abogacía i sotmetre la contribució d’aportacions 

econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell Social; 2) Autoritzar el 
rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents que 

siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva representació en 
aquesta associació; 3) Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 
4) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l’acompliment d’aquests acords; 5)Comunicar els 
presents acords al degà de la Facultat de Dret. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) Aprovar la participació de la UAB en la Fundación Investigación Aplicada a la Abogacía i sotmetre la 

contribució d’aportacions econòmiques, si és el cas, a l’expressa aprovació del Consell de Govern i del Consell 
Social, d’acord amb el que consta en el document CE 12/04-2013. 
 

2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els 
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva 
representació en aquesta associació. 

 
3) Encarregar a la secretària general que faci el seguiment de l’acompliment d’aquests acords. 
 
4) Comunicar els presents acords al degà de la Facultat de Dret. 
 
 
Acord 13/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Estat d’execució del PIU a 31 de desembre de 2011 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l’execució del PIU a 31 de desembre de 2012. 
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Atesa la informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins el 31 de desembre de 2012 i 

les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius 1 (RAM, TIC’S i Adaptació a l’EEES) i 2 
(Acabament i noves obres). 

 
Vist que, per acord 30/2007 del ple del Consell Social de data 29 de novembre, modificat per acord 24/2010 en 
sessió plenària de 22 de juliol, s’aprova (en virtut de l’article 89.d de la LUC) el Pla d’Inversions Universitàries 
(PIU) de la UAB 2007-2013, i que aquest pla té una durada de 7 anys amb dos períodes, del 2007 al 2010 i del 
2011 al 2013, i conté diversos objectius i línies prioritàries a executar durant l’esmentat període. 
 

Vist l’article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que a la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern reunida en data 20 de març 
de 2013 s’ha informat sobre l’execució del PIU a 31 de desembre de 2012. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’estat d’execució del PIU a 31 de 
desembre de 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 13/04-2013. 
 

 
Acord 14/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Pla de treball de la Intervenció General i la Secretaria d’Universitats i Recerca sobre l’exercici 2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vist l’article 97 de la Llei d’Universitats, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Atesa la informació rebuda sobre el Pla de Treball de la Intervenció General i la Secretaria d’Universitats i 
Recerca sobre l’exercici 2012 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a la Comissió Econòmica de 3 d’abril de 2013 s’informa 

sobre el Pla de treball esmentat i 
 
S'ACORDA: 
 
Donar-se per assabentats del Pla de treball de la Intervenció General i la Secretaria d’Universitats i Recerca 
sobre l’exercici 2012. 
 

 
Acord 15/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Tancament provisional del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
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 23 de les Bases d’execució del pressupost 2012, que pel que fa al tancament de l’exercici 2012 
preveu que a l’exercici econòmic del 2012 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que 

corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període. 
 
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que, entre d’altres, estableix que 
les universitats han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici 

següent. 
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Vist que en la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern reunida el 20 de març de 2013 s’ha 

presentat, per a la informació corresponent, la liquidació provisional del pressupost 2012 i s’ha acordat el 
següent: 1) Donar-se per assabentats de la liquidació provisional del pressupost 2012 i del romanent de 

tresoreria positiu a 31 de desembre de 2012; 2)Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització 
l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'ACORDA: 

 
Donar-se per assabentats de la liquidació provisional del pressupost 2012 i del romanent de tresoreria positiu a 
31 de desembre de 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 14/04-2013. 
 
 
Acord 16/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'ACORDA: 
 
1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 
de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 15/04-2013. 
 
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 17/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de desembre fins 

el 31 de desembre de 2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atesa la sol•licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de desembre fins el 31 de desembre de 
2012. 

 
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, 
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S'ACORDA: 

 
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de 

desembre fins el 31 de desembre de 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 16/04-2013. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
Antecedents 
 

 
Acord 18/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de gener fins el 28 
de febrer de 2013. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Atesa la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de gener fins el 28 de febrer 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 de 

gener fins el 28 de febrer de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 17/04-2013. 
 

2)  Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 19/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes del Programa d’Study Abroad Campus per al curs 2014-2015 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atesa la proposta del vicerector de Relacions Internacionals pel que fa a les tarifes del Programa d’Study 
Abroad Campus per al curs acadèmic 2014-2015. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) Aprovar les tarifes del Programa d’Study Abroad per al curs acadèmic 2014-2015, d’acord amb el que consta 
en el document CE 18/04-2013. 

 
2) Comunicar aquest acord al vicerector de Relacions Internacionals i a la Cap de l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 
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Acord 20/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb el Banco 
Santander 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social de 26 de maig, pel qual s’acorda aprovar, perquè sigui 
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt 
termini per un import màxim de 20 milions d’euros, d’acord amb unes característiques màximes, algunes de les 
quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les 

reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament. 
 
Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats en el paràgraf anterior, la UAB contracta una pòlissa de 
crèdit d’import 11,5 milions d’euros amb el Banco Santander, amb venciment en el mes de març de 2013. 
 
Vist l’acord 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d’octubre, pel qual s’aprova: 1) Acordar, 
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 

d’endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d’euros, per un termini d’un any i d’acord 
amb les condicions financeres de mercat; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini  es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin 
disponibles. 
 
Vist l’acord pres pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de novembre 

de 2012, relatiu a l’autorització de que la Universitat Autònoma de Barcelona formalitzi una operació 
d’endeutament a curt termini per un import màxim de 35.000.000 d’euros, de les següents característiques 

principals: El cost màxim de l’operació, incloent comissions i altres despeses, s’ajustarà al que estableixi la 
resolució del Ministeri d’Economia i Competitivitat, per la qual es defineixi el principi de prudència financera 
aplicable a les comunitats autònomes que s’adhereixin al Fons de Liquiditat Autonòmica, inclosos els 
organismes i ens públics que es classifiquin al Sector administracions públiques, segons el Sistema Europeu de 
Comptes; Termini màxim, 1 any. 

 
Atès que, una vegada ha vençut la pòlissa de crèdit amb el Banco Santander d’import 11,5 milions d’euros, la 
UAB contracta el dia 13 de març de 2013 (en el marc de l’acord 60/2012 del Ple del Consell Social i el del 
Consell Executiu del Govern de la Generalitat pres el 13/11/2012) una pòlissa de crèdit amb la mateixa entitat i 
pel mateix import d’acord amb les condicions que consten en el document CE 20/04-2013. 
 
Vist que en l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres del Banco Santander per a la 

contractació de la pòlissa de crèdit (document CE 20/04-2013), es fa constar que la formalització de l’operació 
d’endeutament està supeditada a la corresponent autorització per part de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe tècnic de data 13 de març de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb el Banco Santander per import d’11,5 milions d’euros. 
 

Atès que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que l’oferta de condicions 
econòmiques i financeres de la pòlissa de crèdit amb Banco Santander (proposta de data 6 de març de 2013, 
document CE 20/04-2013) que es signa el 13 de març de 2013, compleix la normativa vigent d’acord amb el 
següent: 
 
-    L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 13 de 
novembre de 2012. 

 
-    Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE 55 de data 5 de març de 2013, 
Resolució de 4 de març de 2013), tal i com ha informat a la Gerència la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el dia 6 de març de 2013. 
 

Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document CE 19/04-2013) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
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expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 
 

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

1) Ratificar la contractació d’una operació d’endeutament a curt termini amb Banco Santander d’import 11,5 
milions d’euros, d’acord amb les condicions que consten en el document CE 20/04-2013. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 21/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la relació de contractes formalitzats en el quart trimestre de l’exercici 2012, la qual ha estat facilitada per 

la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB. 
 

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 de contractes formalitzats per 

la UAB en el quart trimestre de l’any 2012. 
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I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 20/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

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

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

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del 
Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols 
oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 
l’aplicació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

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

- Dret  
- Estudis de l’Àsia Oriental 
- Humanitats 
- Sociologia 

- Veterinària 
 

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

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

 
 

Acord 21/2013, d’11 d’abril de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Creació de títols de màster universitari. 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de creació de nous 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, sobre la creació 
de títols d’estudis de màster universitari. 
 

00GrauDret.pdf
00GrauEstudisAsiaOriental.pdf
00GrauHumanitats.pdf
00GrauSociologia.pdf
00GrauVeterinaria.pdf


BOUAB Núm. 00                             abril / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 19 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

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 segon cicle.  
 
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.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
Acord 22/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Modificació de denominació de màster universitari. 
  
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de denominació de màster 
universitari presentada pel centre corresponent. 

 
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màster universitari que es presenta per tal d’adequar-la a 
les necessitats actuals. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 

 
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 

 
Vist l'article 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 19 de novembre de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les 
propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris. 

 
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.- Informar favorablement la modificació de denominació de màster universitari. 
 

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

Acord 23/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Aprovació de memòries de màsters universitaris. 
 
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. 
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Vist l'article l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 
2012, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li hi correspon aprovar 

els plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 

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

- Màster Universitari en Fotònica / Photonics 

- Màster Universitari en Gestió de Sols i Aigües 
 

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

 
 
Acord 24/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Modificació de memòries de màster universitaris. 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocuapabilitat de modificació de memòries de màsters 
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, per tal 
d’adequar-les a les necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màsters 
universitaris següents: 
 

- Màster universitari en Marqueting 
 

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

 
 

 

MUFotOnica_Photonics.pdf
MU_GestiOSolsAigUes.pdf
00MUMarqueting.pdf
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Acord 25/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja a favor de la Fundació per a la Docència 

Sant Llàtzer. 
 
Vista la sol·licitud de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, adscrita a la UAB en 
data 21 de novembre de 2011, a favor de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. 
 
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a universitats públiques de centres 
docents d’ensenyament superior.  
 

Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a 
la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern en matèria d’adscripció i vinculació de centres. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, 
adscrita a la UAB en data 21 de novembre de 2011, a favor de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
Acord 26/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Canvi de nom titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja per Escola Universitària d’Infermeria i 
Teràpia Ocupacional de Terrassa, amb el logotip “EUIT”. 
 
Vista la sol·licitud de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, adscrita a la UAB en data 

21 de novembre de 2011, per Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, amb el 
logotip “EUIT”. 
 

Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a universitats públiques de centres 
docents d’ensenyament superior.  
 
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a 
la UAB. 

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 

següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja, adscrita a la 
UAB en data 21 de novembre de 2011, per Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, 
amb el logotip “EUIT”. 
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
Acord 27/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Proposta de creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i elevació al Consell de Govern per a la 
seva aprovació. 

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

 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

 
Acord 28/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics  
 

Aprovació de plans d’estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de màsters de 
renovació adaptats a la Normativa de màsters de la UAB o amb modificacions, per delegació del Consell de 
Govern. 

 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 

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

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

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

- Màster en Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual  
- Màster en Periodisme de Viatges (en línia)  
- Màster en Atenció del Malalt Respiratori Crònic Avançat  

- Màster en Màrqueting Polític. Estratègies i Comunicació Política  
- Màster en Teràpia Familiar Sistèmica  
- Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (semipresencial)  
- Màster en Al.lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques  
- Màster en Medicina Maternofetal 
- Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat Assistencial 

- Màster en Atenció Primària de Salut  
- Màster en Periodisme i Comunicació Digital  

- Màster en Fisioteràpia en Neurologia: Aplicació Pràctica de la Valoració i el Tractament  
- Màster en Edició  
- Màster en Mediació Intermediterrània: Inversió Econòmica i Integració Intercultural  
- Màster en Escriptura per a Televisió, Cinema i Narratives Transmèdia  
- Diploma de postgrau en Comunicació en el Govern Local  

- Diploma de postgrau en Enginyeria de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils  
 
SEGON.- Encarregar a la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 29/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Informació sobre la nova creació de cursos d’especialització. 
 

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

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

data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
 



BOUAB Núm. 00                             abril / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 24 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la 

resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora 
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada. 

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, 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 ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 30/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Informe sobre el calendari acadèmicoadministratiu per al curs 2013-2014, i elevació al Consell de Govern per a 
la seva aprovació. 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari 

acadèmicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014. 
 

Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmicoadministratiu marc de la UAB del curs acadèmic 2013-
2014. 
 
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l'any 2013.  

 
Vista l’Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013, modificada per l’Ordre EMO/1/2013, de 9 de gener. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
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.- Informar favorablement el calendari acadèmicoadministratiu per al curs 2013-2014, i elevar-lo al 
Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

 
 
Acord 31/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Informe sobre la modificació de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als 

estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 

 

http://www.uab.cat/doc/Novacreaciocursosespecialitzacio-abril
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Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificar la regulació sobre el 

reconeixement i transferència de crèdits dels estudis estructurats segons el Reial decret 1393/2007. 
 

Atesa la necessitat de modificar de manera puntual alguns articles de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, 
aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu contingut a les 
necessitats actuals i a la legalitat vigent. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
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.- Informar favorablement la modificació dels articles següents de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, 

aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010 
 

“Article 91. Modalitats formatives objecte de reconeixement per la millora en el nivell de coneixement, 
de domini i d’ús de terceres llengües 
 
1. L’estudiantat de la UAB pot obtenir reconeixement acadèmic addicional per la superació 

d’assignatures impartides en una tercera llengua, incloses en els plans d’estudis de les titulacions de la 
UAB, amb excepció de les assignatures de titulacions orientades a la formació lingüística en aquestes 

llengües estrangeres. 
 
2. Així mateix, l’estudiantat pot obtenir reconeixement acadèmic per les activitats formatives en una 
tercera llengua, sempre que no pertanyin a titulacions orientades a la formació en aquesta mateixa 
llengua. Per obtenir el reconeixement cal acreditar la superació d’un nivell sencer en l’escala de nivells 

del Marc europeu comú de referència (MERC). Les activitats formatives previstes poden ser: 
 
a) Cursos d’idiomes superats al Servei de Llengües de la UAB.  
b) Cursos d’idiomes superats a les institucions que es relacionen a l’annex X d’aquest text normatiu. 
c) Cursos d’idiomes superats en altres institucions, sempre que siguin validats pel Servei de Llengües 

de la UAB. 
d) Superació de les proves de domini d’una tercera llengua organitzades pel Servei de Llengües de la 

UAB. 
e) Realització d’una estada en una universitat estrangera, dins d’un programa de mobilitat, per cursar 

un mínim de 30 crèdits impartits en una llengua estrangera, a raó d’1,5 crèdits per cada 6 crèdits 

superats. 
f) Cursos de llengua de signes i del sistema de sistema de lecto-escriptura Braille, superats a 

institucions reconegudes pels departaments competents en matèria d'educació, a raó d'1,5 crèdits 

per cada nivell superat.” 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació . 
 
 
Acord 32/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d’estudis de grau. 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
 

Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2012-2013. 
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Vist l'article 6.2 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 disposa que podran 
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de 
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte 
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 

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 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 el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. 
[Document] 
 

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

 
Acord 33/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Criteris de programació de màsters universitaris de la UAB. 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d’establir uns criteris de programació 
de màsters universitaris a la UAB. 

 
Atesa la necessitat de definir una política de programació de màsters universitaris que permeti decidir la 
viabilitat d’uns estudis oficials de segon cicle atenent les diferents característiques i orientacions d’aquests 
estudis. 
 
Vist l'article 37 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 títol IX de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 

data 13 de juliol de 2011, sobre els màsters. 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 del vicerector Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els criteris de programació dels màsters universitaris de la UAB. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar al  vicerector de Professorat i Programació Acadèmica el seguiment de l’acord primer. 
 

http://www.uab.cat/doc/ReconeixementCiclesFormatiusGrauSuperiorcreditsestudisgrau-abril
http://www.uab.cat/doc/CriterisprogramaciomastersuniversitarisUAB
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 34/2013, d’11 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Desprogramació d’assignatures de campus. 
 
La Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
S’aprova la desprogramació de les assignatures presencials que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure 
elecció per al curs 2013-2014. [Document] 

 

 
I.3.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 03/2013, de 15 d’abril de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Aprovació, si escau, del Reglament de Funcionament Intern del CEUAB 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació i del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 
Atès que el Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del 
Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, preveu que el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona haurà d’elaborar la proposta del seu reglament intern, que serà aprovat pel Consell de Govern de la 

universitat amb l’informe previ de la Comissió d’Afers d’Estudiants.  

 
Atès que la proposta presentada s’ha elaborat per donar compliment i de conformitat amb l’esmentat mandat 
del Consell de Govern.  
 
Vist l'article 8.3.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants, que estableix que li correspon informar de les propostes 
que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a les disposicions normatives 
en matèria d’estudiants, llevat que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d’Afers 
Acadèmics i a la Comissió de Doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de Reglament de Funcionament Intern del Consell d’Estudiants 

de la UAB. 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 

 

 

http://www.uab.cat/doc/Desprogramacioassignaturescampus-abril
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I.3.3. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

Acord 8/2013, de 10 d’abril, de la Comissió de Doctorat 

 
La Comissió de Doctorat ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de no continuïtat dels estudiants de doctorat. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar 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. 
 
 

Acord 9/2013, de 10 d’abril, 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 i les seves 

posteriors modificacions, 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. 
 

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: 
Xavier Fontich Vicens, Emilee Sarah Moore i Víctor Manuel Corona Villavicencio. 
 
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. 

 
 
Acord 10/2013, de 10 d’abril, de la Comissió de Doctorat 
 

La Comissió de Doctorat ha acordat autoritzar la presidenta de la Comissió perquè, si escau, apliqui el 
procediment per a la defensa i arxiu de tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de 
tecnologia o de coneixement a la tesi doctoral d’una doctorand. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.uab.cat/doc/continuitat-estudis-doctorat
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I.3.4. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 6/2013, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics 
 

Proposta de creació de l'empresa de base tecnològica Health&Sport Lab i elevació al Consell Social. 
 
Vista la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la constitució d’una empresa de base tecnològica (EBT) amb 
la denominació ‘Health&SportLab, S.L.’, presentada pels doctors Lluís Capdevila Ortís i Rosa Maria Escorihuela 
Agulló davant el rector. 
 
Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors 

on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT. 
 
Analitzada la sol·licitud i la declaració d’intencions pel comitè ad hoc. 
 

Vist l’informe preliminar sobre la proposta emès per el Parc de Recerca de la UAB, el qual està a disposició per 
a la seva consulta dels membres d’aquesta Comissió a l’Oficina de Coordinació Institucional. 
 

Atès que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del 
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base 
tecnològica. 
  
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

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

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 

Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Emetre proposta favorable per a la creació d’una empresa de base tecnològica amb la denominació de 
‘HEALTH&SPORTLAB, S.L.’ promoguda pels doctors Lluís Capdevila Ortís i Rosa Maria Escorihuela en els termes 

establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emès per el Parc de Recerca de la UAB. 
  
SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui 
emetre, si escau, l’informe escaient.   
  
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 7/2013, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics 

 
Informar favorablement la derogació de la Normativa de Patents i Models d'Utilitat i  l'aprovació de la normativa 
sobre propietat industrial i intel·lectual. 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB consistent en informar 
favorablement la derogació de la Normativa de Patents i Models d’Utilitat de la UAB (aprovada per acords de la 
Junta de Govern de 30 de juny de 1993 i 20 de juny de 1996) i l’aprovació de la normativa sobre propietat 

industrial i intel·lectual. 
 

Vista la proposta de normativa sobre propietat industrial i intel·lectual que es proposa sotmetre a consideració 
del Consell de Govern. 
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Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon informar sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern 
en matèria de disposicions normatives pel que fa a propietat intel·lectual i industrial. 
 
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 Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el següent:  
 

- Derogar la Normativa de Patents i Models d’Utilitat de la UAB (aprovada per acords de la Junta de 
Govern de 30 de juny de 1993 i 20 de juny de 1996). 

- Aprovar la normativa sobre propietat industrial i intel·lectual d’acord amb el text que s’incorpora . 
 

- Incorporar el text de la normativa sobre propietat industrial i intel·lectual al text refós de la Normativa 
de la UAB en matèria d’investigació (aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011). 

 

SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 8/2013, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics 
 
Adscripció de professorat de la UAB a institucions amb personalitat jurídica pròpia. 
 

Atesa la carta del doctor Jorge Martínez Martínez, professor del Departament de Sanitat i Anatomia Animal, de 
l’Àrea de Sanitat Animal, sol·licitant l’adscripció de la seva activitat de recerca al Centre de Recerca en Sanitat 
Animal (CRESA) amb el vist-i-plau de la pròpia institució. 
 
Vista la present proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació de la UAB per la qual es 
presenta a la Comissió l’acceptacció d’aquesta adscripció.  
 

Vist l’article 35 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovat per acord del Consell 
de Govern de 2 de març de 2011, segons el qual per adscriure l’activitat investigadora d’un PDI de la UAB a una 
institució amb personalitat jurídica pròpia ha de partir d’una sol·licitud de la pròpia institució amb personalitat 

jurídica pròpia conjuntament amb l’investigador/a interessat/da.   
 
Vist l'article 22.1.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 de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics, que estableix que 
li correspon aprovar i resoldre, entre d’altres, l’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en 
altres institucions externes de recerca i transferència.  
 
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 Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca del doctor Jorge Martínez Martínez del Departament de 

Sanitat i Anatomia Animal, Àrea de Sanitat Animal de la UAB,  a Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA), 
amb efectes del dia següent de l’adopció del present acord.  
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació 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. 
 
 
Acord 9/2013, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics 
 
Aprovació de nous laboratoris de prestació de serveis 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per a la creació del Laboratori de 
Prestació de Serveis d’Infoaccessibilitat de la UAB. INFOACC-UAB com a Laboratori de Prestació de Serveis 
(LPS), vinculat al CER CAICA i promogut per la doctora Pilar Orero Clavero. 
 
Ates l’informe del interessats on manifesten l’objectiu i les activitats a desenvolupar pels integrants del LPS. 
 

Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per 
acord núm. 24/2011 del Consell de Govern de 2 de març, segons els quals, un laboratori de prestació de 
serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres, per acord de 
la comissió del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.  
 
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 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, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis 
universitaris de suport a la transferència de coneixements. 
 
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 Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del Laboratori de Prestació de Serveis d’Infoaccessibilitat de la UAB. INFOACC-UAB 

com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS), d’acord amb la proposta incorporada. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació 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/Aprovacionouslaboratorisprestacioserveis
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Resolucions 

[tornar a l’índex] 

 
Resolució del rector, de 25 d’abril de 2013, per la qual s’autoritza la signatura de la vicerectora de 
Qualitat, Docència i Ocupabilitat per a la subscripció de convenis de pràctiques a la UAB d’estudiants d’altres 

institucions. [Document] 

http://www.uab.cat/doc/ResolucioDelegacioSignaturaVRQualitat
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III.  Convenis  

institucionals 
 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 25 de març de 2013, entre la UAB i Shanghai International Studies University (Xina) agreement 
of cooperation to promote the exchange of students, researchers, faculty and administrative and other staffa. 
 

Conveni de 17 d’abril de 2013, entre la UAB i la Seoul National University - Republic of Korea (Corea) 
memorandum of Understanding. 

 
Conveni de 25 d’abril de 2013, entre la UAB, el Rudjer Boskovic Institute (Croatia) i Plitvice Lakes National 
Park (Croatia) establish the framework for co-operation in teaching and research in the field of education. 
 

 
 

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

 
Conveni de 22 de juny de 2012, entre la UAB, Preparados Alimenticios, S.A. (PASA) i Industrias y 
Promociones Alimenticias, S.A.U (INPRALSA) pel qual PASA e INPRALSA, pertenecientes al Grupo Gallina Blanca 
STAR, donen una mescladora en V Inox i una caldera de vapor ATTSU RL-2000/8. 
 

Conveni d’1 de setembre de 2012, entre la UAB i l’Institut d'Estudis Catalans per a la coedició de l'obra: 
"L'Arquitectura domèstica de les ciutats romanes a Catalunya". 

 
Conveni de 17 d’octubre de 2012, entre la UAB i el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra pel reconeixement 
d'investigadors vinculats a la UAB (IVU's). 
 
Conveni de 26 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí per establir un marc de 

col·laboració en aspectes de col·laboració docent. 
 
Conveni de 19 de desembre de 2012, entre la UAB, la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra 
per a la realització conjunta del Màster Universitari en Filosofia Analítica. 
 
Addenda d’1 de gener de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell, al conveni de col·laboració per a 
emmarcar l'actuació entre en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB de l'any 2013. 

 
Conveni de 28 de gener de 2013, entre la UAB i el Centre de Visió per Computació per establir la 
col·laboració docent entre les dues institucions a través de la figura del professor vinculat. 

 
Conveni de 7 de febrer de 2013, entre la UAB, l’Ajuntament de Barcelona - Arxiu Municipal (AMB) i la 
Fundació Barcelona Olímpica (FBO) per a la realització del Projecte Barcelona Olímpica: elaboració d'un portal 

web que reunirà i comunicarà la informació sobre els fons HOLSA, COOB'92 i la Biblioteca Juan Antonio 
Samaranch 
 
Addenda de 18 de febrer de 2013, entre la UAB i EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, al conveni de 
10/12/2009 d'adscripció a la UAB d'EINA per a la impartició dels estudis que condueixen a l'obtenció del títol 
oficial de Graduat/da en Disseny.  
 

Conveni de 20 de febrer de 2013, entre la UAB i COURSERA, Inc. Delaware Corporation per posar a 
disposició del públic cursos on-line gratuïts preparats i ofertats per la UAB. 
 
Conveni de 25 de febrero de 2013, entre la UAB i el Centre d'Estudis Demogràfics (CED) per establir la 

col·laboració docent. 
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Conveni de 25 de febrer de 2013, entre la UAB i la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat per tal 
d’ampliar l’objecte del conveni de 2011 en el sentit d’incorporar a la regulació del conveni els estudis que 

condueixen a l’obtenció dels títols oficials de Màster Universitari en Fisioteràpia del Torax, de Màster Universitari 
en Osteopatia i Màster Universitari en Tractament i Patogènesi de la SIDA. 
 
Conveni de 28 de febrer de 2013, entre la UAB i la Agència Catalana de la Juventut per establir la seva 
col·laboració mitjançant el Grup de Recerca Educació i Treball (GRET), del Departament de Sociologia en el 
marc de la Trobada Euromediterrània de Joventut 2013: Joves i Transformació Social. 

 
Conveni de 28 de febrer de 2013, entre la UAB, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) i el Consell Social de la UAB per a l’establiment d'un marc general de col·laboració i per a la 
realització i finançament de la Cinquena Edició de l'Estudi de la Inserció dels Graduats en el Món Laboral, del 
Tercer Estudi conjunt sobre la inserció laboral del Doctors i del Primer Estudi sobre la Inserció Laboral dels 
Graduats en Màster. 
 

Conveni d’11 de març de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per emmarcar l'actuació en 
la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2013. 
 
Conveni d’11 de març de 2013, entre la UAB i Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) per 
establir la cooperació educativa pel desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes curriculars. 
 
Conveni de 12 de març de 2013, entre la UAB i el Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada, per a la realització de pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) per 
a la formació d'estudiants. 
 
Conveni de 15 de març de 2013, entre la UAB i International Business Machines, S.A. pel qual es pròrroga 
l'Acord marc de data 12 d'abril de 2011. 
 

Conveni de 21 de març de 2013, entre la UAB, la Universitat de Girona i l’ICTA per establir la col·laboració 
per què els estudiants de Grau de Geografia de la Universitat de Girona puguin fer pràctiques mitjançant 

l'Observatori de la Tordera (ICTA). 
 
Addenda de 18 d’abril de 2013, entre la UAB i la Fundació Universitària Martí l'Humà de la  Garriga (FUMH) 
per a la modificació del conveni marc de col·laboració que estableix el marc de col·laboració en els aspectes de 
formació acadèmica continuada, d’inserció laboral i de transferència del coneixement a la societat. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Serveis  

[tornar a l’índex] 

 

Creació del Laboratori de Prestació de Serveis de Infoaccessibilitat de la UAB (INFOACC-UAB) 
(codificació BADUS: 5212) com a laboratori de prestació de serveis a partir de l’acord 9/2013, de 18 d’abril, de 
la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics. 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 9 d’abril de 2013, per la qual nomena la senyora Pilar Dellunde i Clavé directora de 

l’Escola de Doctorat. 
 

Resolució del rector, de 9 d’abril de 2013, per la qual nomena la Ana María Cima Mollet secretària 
acadèmica de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual nomena la senyora M. Rosa Bella Cueto secretària 
de la Unitat Docent de Parc Taulí. 
 
Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Noel Xamena López coordinador 

d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto 
coordinador de la Unitat Docent de Parc Taulí. 
 
Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Jaume Piñol Ribas coordinador 

d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biotecnologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual nomena la senyora M. Victòria Nogués Bara 
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biotecnologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Antonio Sanz Ruiz vicedegà 
d’Afers Acadèmics i Projectes Estratègics de la Facultat de Psicologia. 

 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual nomena la senyora Mariona Portell Vidal secretària 
de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Tirado Serrano 
vicedegà d’Economia, Serveis i Estudiants de la Facultat de Psicologia. 
 

Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual nomena la senyora María Teresa Gutiérrez Rosado 

degana de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual nomena la senyora Judit Fontcuberta Famades 
secretària i vicedegana d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 

Resolució del rector, de 24 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Jose María Losilla Vidal 
coordinador d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Albert Guisasola Canudas 
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual la senyora M. Victòria Nogués Bara cessa com a 

coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biotecnologia de la Facultat de Biociències. 
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Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual el senyor Noel Xamena López cessa com a 

coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 

Resolució del rector, de 12 d’abril de 2013, per la qual la senyora M. Victòria Nogués Bara cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Biotecnologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual el senyor Francisco Javier Tirado Serrano cessa com 
a vicedegà d’Economia i Serveis de la Facultat de Psicologia. 
 

Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual el senyor Antonio Sanz Ruiz cessa com a vicedegà 
d’Afers Acadèmics de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual la senyora Marta Arumí Ribas cessa com a 
secretària i vicedegana d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual la senyora María del Carmen Martínez González 

cessa com a degana de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2013, per la qual el senyor Josep Baqués Cardona cessa com a 
secretari de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2013, per la qual la senyora M. Teresa Gutiérrez Rosado cessa com a 
coordinadora de Practicum de la Facultat de Psicologia. 

 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2013, per la qual la senyora C. Norminanda Montoya Vilar cessa com 
a vicedegana d’Economia i Planificació Financera de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2013, per la qual el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho cessa 
com a coordinador d’Estudis d’Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria. 

 
 

V.2. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 4 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Antoni Mur Sierra representant de 

la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Docent del Grau compartit de Medicina, segons el conveni UAB 
– UPF. 
 
Resolució del rector, de 4 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Miquel Àngel Piera Eroles director 
del Clúster d’Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica. 
 
Resolució del rector, de 8 d’abril de 2013, per la qual nomena el senyor Antonio Escartín Siquier 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Recerca de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2013, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del 
Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
Resolució del rector, de 22 d’abril de 2013, per la qual nomena els i les representants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el Consorci CABETEG - Mouse Clinic que tot seguit s’indiquen: 
 

· President del Consell Rector: senyor Lluís Tort i Bardolet. 
 
· Vocals al Consell Rector: senyores Pilar Dellunde i Clavé i Montserrat Farell Ferrer i senyor Santiago 

Guerrero Boned. 
 
· Representants a la Comissió Executiva: senyora Montserrat Farell Ferrer i senyor Santiago Guerrero 

Boned. 
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V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 4 d’abril de 2013, per la qual el senyor Joan Lluís Minguella Martí cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Docent del Grau compartit de Medicina, 
segons el conveni UAB –UPF. 
 
Resolució del rector, de 8 d’abril de 2013, per la qual el senyor Lluís Tort i Bardolet cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Patronat de la Fundació Institut de Recerca de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2013, per la qual el senyor Juan José Donaire Benito cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del 
Consell Interuniversitari de Catalunya. 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 d’abril de 2013, per la qual 

s’anuncia l’inici del termini per a participar en el procés, de caràcter voluntari, d’acreditació de competències 
mitjançant el qual el personal de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques que ocupa llocs de treball dels nivells 

201 i 21 pugui progressar al nivell 22. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 d’abril de 2013, per la qual 
s’anuncia l’inici del termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés de selecció per tal de cobrir 
provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de gestor/a de programació docent de la Gestió Acadèmica de 
Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 d’abril de 2013, per la qual 
s’anuncia l’inici del termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés de selecció per tal de cobrir 
provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de administratiu/iva especialista de tarda de la Biblioteca de 
Medicina. 
 
 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 d’abril de 2013, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Olga Castaño Naranjo la gestió dels processos propis de 
l’àmbit administratiu de l’Administració de Serveis als Estudiants, amb dependència de la Coordinació 

Administrativa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 d’abril de 2013, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilància, al senyor 
Ramon Queralt Canora. 
 
Resolució del gerent, de 3 d’abril de 2013, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora 

Ana Valencia Veloso les funcions que es detallen a continuació: 
 

 Planificar, organitzar i impulsar els plans d’actuació relacionat amb l’activitat participativa de la 

comunitat universitària de la UAB, segons els objectius establerts. 
 Identificar i proposar demandes participatives per garantir una oferta ajustada a les necessitats de la 

comunitat universitària. 
 Supervisar i fer el seguiment tècnic de la prestació de serveis oferts des de l’Àmbit de Participació. 

 Col·laborar en la definició i seguiment dels objectius del seu àmbit. 
 
Resolució del gerent, de 3 d’abril de 2013, per la qual adscriu de forma definitiva el senyor Manel Ebri Vidal 
al lloc d’administrador de Serveis als Estudiants. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 d’abril de 2013, per la qual 

encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilància, al senyor 
Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució del gerent, de 4 d’abril de 2013, per la qual adscriu de forma definitiva el senyor Francesc 
Villacorta Martí al lloc d’administrador del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 d’abril de 2013, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor 

Marcelino González Álvarez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 d’abril de 2013, per la qual 
destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva del Pino Pérez per a ocupar la plaça d’administrativa a la 
Gestió Acadèmica de Biociències. 
 

Resolució del gerent, de 16 d’abril de 2013, per la qual encarrega a la senyora Cèlia Martínez Melón les 
funcions de responsable del procés dels formularis de gestió departamental. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 d’abril de 2013, per la qual 
declara deserta la comissió de serveis per cobrir la plaça de gestor/a de programació docent de la Gestió 
Acadèmica de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 d’abril de 2013, per la qual 
perllonga la destinació, amb caràcter provisional, del senyor Pere Tramuns Mas, a la Biblioteca de Ciències 
Socials. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 d’abril de 2013, per la qual 
adscriu en comissió de serveis a la senyora Mireia Fabra Valiente per a ocupar plaça d’administrativa al 
Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 d’abril de 2013, per la qual 
destina, amb caràcter provisional, la senyora Maria Jesús Castresana González a l’Àrea de Personal Acadèmic, 
Investigador en Formació i de Suport a la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 d’abril de 2013, per la qual 

autoritza la reincorporació de la senyora Maria Raventós Barangé al servei actiu de l’escala auxiliar 
administrativa, amb destinació provisional a un lloc d’auxiliar administratiu a la Biblioteca de la Facultat de 

Medicina. 
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