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

 
 
 

I.1. Comissions del Consell Social 

 
I.1.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 12/2013, de 7 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Informe al rector sobre les sol•licituds de règim de permanència 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vista la normativa de permanència  dels estudiants de la UAB aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de 
2004. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vistes la sol·licituds de permanència presentades. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 

 
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 8/05-2013 que s'inclou com a annex a l'acta, perquè l’estudiant s’aculli 
a un règim de tutoria amb dret a dues convocatòries extraordinàries, ambdues consecutives, de l'assignatura 
que es fa constar en el document CA 8/05-2013, per a la qual ha esgotat el nombre màxim de convocatòries. A 
la sol·licitud li és d'aplicació la normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004. 
Antecedents 

 
 
Acord 13/2013, de 7 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Candidatura Jaume Vicens Vives de la UAB per a la convocatòria 2013 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament 
competent en matèria d’universita-ts 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 el 
que sol•licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2013. 
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Vist que en l’esmentat escrit del Secretari d’Universitats i Recerca es fa constar que les candidatures a la 
Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2012 no guardonades es tindran en compte en la convocatòria d’enguany, 

sense haver de tornar-les a presentar. 
 
Vist que a l’any 2012 es va acordar elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca dues candidatures a la 
Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària a títol col·lectiu, que són les següents: 
candidatura de la Facultat de Psicologia de la UAB, pel projecte Espai de Suport i Innovació Docent (ESID) i 
candidatura de l’equip de professors del subàmbit d’Organització Educativa del Departament de Pedagogia 

Aplicada de la UAB, havent estat aquesta darrera guardonada amb la Distinció Jaume Vicens Vives en el 2012. 
 
Vist que la Comissió Acadèmica del Consell Social, en l’acord 8/2013, de 2 d’abril, aprova donar-se per 
informada 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 
 
Vista la candidatura tramesa pel Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat al Consell Social de la UAB 
(document CA 09/05-2013). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'ACORDA: 

 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
1) No elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, per a l’any 2013, la proposta de candidatura a la Distinció 
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària presentada a títol col•lectiu per l’equip de professors 

integrants del projecte de millora de qualitat docent EFECT (Expert Field Enviroment Collaborative Training), 
atès que aquest en l’actualitat presenta una estructura encara en desenvolupament, i encoratjar a l’equip de 
professors del projecte EFECT a implementar-lo i presentar-lo amb els resultats obtinguts com a proposta de 
candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària en una convocatòria futura. 
 
2) Donar-se per assabentats que les candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2012 no 
guardonades es tindran en compte en la convocatòria de l’any 2013, sense haver de tornar-les a presentar. 

 
3) Efectuar la notificació corresponent a l’òrgan competent de la Secretaria d’Universitats i Recerca, en base al 
que consta en els punts primer i segon d’aquest acord. 

 
4) Comunicar aquest acord al vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat als efectes de la notificació 
corresponent a l’equip de professors integrants del Projecte de millora de qualitat docent EFECT, en base al que 

consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 
Acord 14/2013, de 7 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informes anuals corresponents al curs 2011/2012 sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència  
als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel 
Ple del Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
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Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat 

elaborarà informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social. 
 

Atès que en la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 20 de novembre de 2012 s’enceta el debat 
sobre el model de l’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència  
als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011 i, fruit de les intervencions 
produïdes, es resol presentar en una propera reunió de la Comissió una proposta de model d’informe en base a 
les directrius acordades en la reunió de 20 de novembre de 2012. 
 

Vista la proposta que presenta la vicegerència d’Ordenació Acadèmica sobre el model de l’informe anual al 
Consell Social sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència  als estudis oficials de grau i de 
màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011. 
 
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social en data 12 de febrer de 2013 sobre 

l’aprovació del model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de 
permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2010. 
 
Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe anual (document 10/5-2013) sobre 
l’aplicació de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny 
de 2010, per als centres i escoles docents següents: 
 

- Facultat de Filosofia i Lletres 
- Facultat de Ciències 
- Facultat de Ciències de la Comunicació 
- Facultat de Dret 
- Facultat de Veterinària 
- Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 

- Facultat de Psicologia 
- Facultat de Traducció i Interpretació 

- Facultat Ciències de l’Educació 
- Facultat de Biociències 
- Facultat d’Economia i Empresa (Campus de Sabadell) 
- Facultat d’Enginyeria 
- Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

- Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. Grau de Fisioteràpia 
- Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. Grau d’Infermeria 
- Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Estudis de Grau en Infermeria i Grau en 
teràpia Ocupacional 
- Escola Universitària d’Infermeria Tomàs Cerdà 
- Escola Universitària de Ciències de la Salut i Ciències Socials de Manresa 
- Escola Universitària Salesiana de Sarrià 

- Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 
- Escola Universitària de Prevenció i Seguretat Integral 
- Escola Superior d’Arxivistica i Gestió de Documents 

- Escola Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona 
- Facultat/Escola Massana 
- Facultat/Escola de Neurorehabilitació Guttmann 

- Escola Superior de Comerç i Distribució 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) Analitzar els informes anuals corresponents al curs 2011/2012 sobre l’aplicació de la Normativa sobre règim 

de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011 en la propera 
reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social que es disposi l’informe que agrega les dades dels informes 
anuals dels diferents centres docents en què és d’aplicació l’esmentada Normativa. 
 
2) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a la cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, als 

efectes de les gestions que siguin oportunes. 
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I.1.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 23/2013, de 8 de maig, 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. 
 
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 relació a la participació de la UAB en una empresa de base tecnològica amb la 
denominació de MASS FACTORY, S.L. 
 
Vist l’acord 11/2013, de 3 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social, pel qual entre d’altres, s'acorda 
restar a l’espera de les conclusions sobre la recomanació de contemplar, 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. 
 
Atesa la nova proposta de condicions que es relacionen en l’informe preliminar relatiu a Mass Factory, SL emès  
pel Parc de Recerca de la UAB en data 13 d’abril de 2013 (document CE 21/05-2013). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 

S’ACORDA: 
 
1) Emetre un informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la participació de la UAB, a través de 
l’entitat instrumental UABFIRMS, SL, en el 10% del capital social de l’empresa de base tecnològica amb la 
denominació de MASS Factory, SL (que suposa una aportació màxima de 300 euros) i d’acord amb les 
condicions i contraprestacions a favor de la Universitat que consten en el punt setè de l’informe preliminar 

relatiu a Mass Factory, SL emès pel Parc de Recerca de la UAB en data 13 d’abril de 2013, quedant condicionat 
aquest acord al compliment de la normativa interna de la UAB que pugui pertocar aplicar per a la creació i 
participació de la universitat en empreses de base tecnològica. 
 
2)  Comunicar aquest acord a la secretària general de la UAB. 
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Acord 24/2013, de 8 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Creació i participació en l’empresa de base tecnològica Health&Sportlab, 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 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 pel comitè ad hoc. 
 
Atès l’informe preliminar relatiu a HEALTH&SPORTLAB, SL emès per el Parc de Recerca de la UAB en data 13 
d’abril de 2013 (document CE 22/05-2013). 
 

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 que a la reunió de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics delegada del 
Consell de Govern de data 18 d’abril de 2013 s’ha acordat la proposta de creació de l’empresa de base 
tecnològica HEALTH&SPORTLAB, S.L. i que en la proposta d’acord s’estableix: 1) 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 en data 13 d’abril 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) Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre: 

 
a) La creació d’una empresa de base tecnològica amb la denominació HEALTH&SPORTLAB, SL. 
 
b) La participació de la UAB, a través de l’entitat instrumental UABFIRMS, SL, en el 7% del capital social de 
l’empresa (que suposa una aportació màxima de 1.400 euros) i d’acord amb les condicions i contraprestacions 

a favor de la Universitat que consten en el punt setè de l’informe preliminar relatiu a HEALTH&SPORTLAB, SL 
emès per el Parc de Recerca de la UAB en data 13 d’abril de 2013. 
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2)  Comunicar aquest acord a la secretària general de la UAB. 

Acord 25/2013, de 8 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2013-2014 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atès l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vista la proposta de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del servei de llengües de la 
UAB per al curs 2013-2014. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2013-2014, d’acord amb el que consta en el 
document CE 23/05-2013. 
 

2) Comunicar aquest acord al Vicegerent de l’Àmbit de Direcció Acadèmica. 
 
 
Acord 26/2013, de 8 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de març fins el 31 

de març 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 març fins el 31 de març 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 
març fins el 31 de març de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 24/05-2013. 

 
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 27/2013, de 8 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB: previsió de tancament  del primer trimestre de l’exercici 
2013 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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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 de la 

UAB corresponent a la previsió de tancament del primer trimestre de 2013, d’acord amb el que consta en el 
document CE 25/05-2013. 
 
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 28/2013, de 8 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Operació d’endeutament a curt termini per part de la UAB 
 
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 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d’octubre, en relació a 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. 

 
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. 
 

Vist que en l’acord plenari 78/2012, de 29 de novembre, s’acorden les condicions d’una  pòlissa de crèdit amb 
Caixa Bank d’import 4 milions d’euros i amb venciment 11 de juny de 2013. 
 

Vist que en l’acord plenari 9/2013, de 28 de febrer es ratifiquen les condicions d’una  pòlissa de crèdit amb 
Catalunya Banc d’import 2 milions d’euros i amb venciment 16 de gener de 2014. 
 
Vist que en l’acord plenari 21/2013, de 5 d’abril es ratifiquen les condicions d’una  pòlissa de crèdit amb Banco 
Santander d’import 11,5 milions d’euros i amb venciment 13 de març de 2014. 
 
Vist que les tres pòlisses han estat contractades 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. 
 
Atès que la pòlissa de crèdit contractada amb Caixa Bank venç el mes de juny de 2013  i que actualment les 
pòlisses contractades amb Catalunya Banc i Banco Santander tenen venciment els mesos de gener i març de 
2014, respectivament; i en previsió que es puguin formalitzar operacions d’endeutament fins a un import 

màxim de 35 milions d’euros. 
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Atès que l’acord pres pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de 

novembre de 2012 té validesa per a la formalització d’operacions d’endeutament a  curt termini fins 
transcorreguts tres mesos de l’any següent en el que ha estat pres l’acord de la Generalitat (és a dir, 31 de 

març de 2013), i que, per tant, per als actes de formalització que es puguin derivar del paràgraf anterior cal 
tornar a demanar l’autorització corresponent de la Generalitat (amb la previsió dels mateixos criteris de 
validesa temporal que els aplicats per a l’acord de 13 de novembre de 2012). 
 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la Vicegerència d’Economia de la UAB (document CE 
26/05-2013). 

 
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) Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini fins a un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les 
característiques que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
 

3) 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. 
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I.2. Comissions del Consell de Govern 

 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 35/2013, de 6 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Aprovació de plans d’estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb 
modificacions, o que s’adapten a la Normativa de màsters de la UAB, 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. 
  
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 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. 
 

- 3.1Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial, per al curs 2013/2014. 

- 3.2Màster en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat  
- 3.3Màster en Intelligent Autonomous Systems 
- 3.4Màster en Communication and Education (on line), per al curs 2013/2014.  
- 3.5Màster en Atenció Pal·liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades  

- 3.7Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i les Aplicacions de la Logoteràpia  
- 3.8Màster en Traumatologia de l’Esport 
- 3.9Màster en Gestió i Direcció d’Empreses Mediadores d’Assegurances  
- 3.10Màster en Administració i Direcció de Comerç i Distribució (semipresencial), per al curs 2013/2014. 
- 3.11Màster en Administració i Direcció de Comerç i Distribució (on line) , per al curs 2013/2014. 
- 3.12Màster en Administration and Management of Commerce and Distribution, per al curs 2013/2014. 

- 3.13Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals (semipresencial), per al curs 2013/2014. 
- 3.14Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals (on line), per al curs 2013/2014. 
- 3.15Màster en International Business Management, per al curs 2013/2014. 
- 3.16Màster en Logística Integral, per al curs 2013/2014. 
- 3.17Màster en Logística Integral (on line) , per al curs 2013/2014. 

- 3.18Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat  
- 3.2Diploma de postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a la Infància i 

a l’Adolescència 
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- 3.2Diploma de postgrau en Diagnòstic i Tractament de la Psicopatologia de la Impulsivitat a l’Adult 

- 3.19Diploma de postgrau en Màrqueting i Gestió Comercial 
 

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 36/2013, de 6 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau nous 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 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 37/2013, de 6 de maig, 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. 
 
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. 
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per 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 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 38/2013, de 6 de maig, 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 
màsters universitaris presentada pel centre corresponent. 
 
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màsters universitaris que es presenta per tal d’adequar-los 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 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris. 
 
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 màsters universitaris.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  

 
 
Acord 39/2013, de 6 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Accions propedèutiques per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de les accions 

propedèutiques proposades pels centres  per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Vist l’article 20 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 

acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i modificada 
el 25 d’abril de 2012, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb 

l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que 

http://www.uab.cat/doc/cursosdespecialitzacio-maig2013
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disposa, entre d’altres, que la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 

acadèmica dels estudis de grau haurà d’aprovar les accions propedèutiques proposades pels centres.  
 

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, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2013-2014. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerectorat 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 40/2013, de 6 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Aprovació d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure elecció. 
 
 Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de 
lliure elecció, per al curs acadèmic 2013/2014 i 2012/13, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i 
altres entitats. 

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

2012/13. 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  

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

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 2012-
2013/ 2013-2014, aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. [Document] 

 
SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al 
curs 2012-2013/ 2013-2014, aprovades pels centres de la UAB. [Document] 
 
TERCER.- Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 

http://www.uab.cat/doc/accionspropedeutiques2013-2014
http://www.uab.cat/doc/Resolucio-activitats-reconeixement-creditslliureeleccio-totsalumnes06052013
http://www.uab.cat/doc/activitats-reconeixement-creditslliureeleccio-centres-06052013
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QUART.- Comunicar els presents acords al Vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
Acord 41/2013, de 6 de maig, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 

 
Vist l’article 155 i següents 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, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 

les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 
premis extraordinaris d’estudis de grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs 
acadèmic 2011-2012.  [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. 
 
 

Acord 42/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

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

estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 

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

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

  

http://www.uab.cat/doc/premisextraordinaris-maig13
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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.- 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 Gestió i Planificació Estratègica en Organitzacions de Seguretat  

- Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d’Adults  
- Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d’Adults (Donosti)  
- Diploma de Postgrau en Asian Business Management 

 
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 43/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 

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

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

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 ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

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

 

Diploma de postgrau en Asian Business Management 
 
SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus 

següents: 
 

- Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària (títol interuniversitari UAB-UB-UdL-URV-UdG-Uvic) 
 
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 

Acord 44/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de simultaneïtat d’estudis. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquest 

tipus estudis. 
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Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de 

simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible 
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places 

establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, i es compleixi la normativa vigent.      
 
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 ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la simultaneïtat d’estudis dels Graus següents: 
 

- Grau de Ciències Ambientals - Grau de Geologia 
- Grau de Ciència Política i Gestió Pública - Dret, condicionat a l'aprovació dels òrgans competents dels 

centres. 
- Grau d’Enginyeria Informàtica – Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 
- Grau d’Enginyeria Informàtica – Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 

 
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 45/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
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 màsters universitaris que es presenta per tal d’adequar-la a 
les necessitats actuals. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 

 
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donar per acord del Consell de Govern en data 14 de març de 2013, pel que fa a 

les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris. 
 

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

- Màster universitari en Biologia Cel·lular, que passa a denominar-se Màster universitari en Citogenètica i 
Biologia de la Reproducció 

 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
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Acord 46/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de 

revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  

Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a 
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari. 
  
Vist l'article l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 ha adoptat els següents 
  

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

- Màster Universitari en Formació de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació 

professional i ensenyament d’idiomes 
 

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 47/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació d’assignatures d’universitat, 
per al curs acadèmic 2013-2014, presentades pels departaments de la UAB. 
 

Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 

comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que 
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure 
elecció.  

 
Vist l’article 261.1.c del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual preveu l’aprovació, per part de la 
Comissió competent en la matèria, de les assignatures d’universitat ofertades per la UAB per cada curs 
acadèmic. 
 

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 ha adoptat els següents 
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ACORDS 
  

PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2013-2014 en els termes que s'annexen, 
sempre i quan, en el cas de les assignatures presencials, es mantingui la seva docència reglada en els graus 
corresponents. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar 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 48/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovar una Normativa d'homologació 
de títols estrangers a títols espanyols de màster, i d’elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Vistos el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació 
de títols i estudis estrangers d'educació superior, en el qual es regulen les condicions i el procediment per a la 
homologació de títols d’educació superior, obtinguts conforme a sistemes educatius estrangers, i el Reial decret 
309/2005, de 18 de març, modificat pel Reial decret 285/2004, que atorga la competència sobre l'homologació 

de títols acadèmics de postgrau a les universitats. 
 
D’acord amb aquestes disposicions, que han de permetre donar una resposta més ràpida a les sol•licituds 
d’homologació dels titulats conforme a sistemes educatius estrangers, les instruccions ministerials pel que fa a 
la documentació que cal presentar en un procés d'homologació i els requisits que s'han de complir, així com el 
que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat la normativa que es 
presenta a continuació. 

 
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 novembre 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 ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la Normativa d'homologació de títols estrangers a títols espanyols de màster, 
i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

SEGON.- Encarregar 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 49/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de 

lliure elecció, per al curs acadèmic 2013/2014, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres 
entitats. 
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2013/2014 
 

Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 

qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  

http://www.uab.es/doc/Ofertaassignaturesuniversitat2013-2014-27-05
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Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 

per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure 
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser 
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 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 a proposta de la Vicerectora de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 

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

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

 
 

Acord 50/2013, de 27 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 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. 
 
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 del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió d'Afers Acadèmics ha adoptat els següent 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau, amb la 
recomanació que en la proposta de convalidació de crèdits ECTS de la titulació universitària de grau en Direcció 

Hotelera de la UAB en relació amb el cicle formatiu de grau superior Comerç i màrqueting: Comerç 
Internacional, la càrrega lectiva reconeguda passi de 27 a 30 crèdits ECTS. [Document] 

 

http://www.uab.es/doc/Activitatssusceptiblesdereconeixement-1-27-05-2013
http://www.uab.es/doc/Activitatssusceptiblesdereconeixement-2-27-05-2013
http://www.uab.es/doc/ReconeixementdeCFGS-27-05-2013
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests 

acords. 
 

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

 

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

 
Acord 04/2013, de 13 de maig, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Aprovació de la Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol de 2013. 
 

Vista la proposta de la presidenta de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 

 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants, que estableix que li correspon “aprovar i resoldre les 
convocatòries de beques i ajuts a l’estudi”. 
 
Vist el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat a la sessió de la Comissió 

d’Afers d’Estudiants del dia 25 de setembre de 2012, que autoritza la Comissió d’Afers d’Estudiants a aprovar 
amb posterioritat altres convocatòries diverses dins del programa d’ajuts a l’estudi de la UAB, sempre i quan 
existeixi disponibilitat pressupostària. 
 
Vista la proposta de la vicerectora encarregada dels afers d’estudiants. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la presidenta, la Comissió d’Afers 
Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Estudiants i de Cooperació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent d’ordenació acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

 

I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 09/2013,de 24 de maig, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Informar sobre l’aplicació de la instrucció de romanents al pressupost 2013: primer tràmit d’al·legacions. 
 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l'exercici econòmic. 
 

Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2013, aprovat per Acord de Consell Social de 19 
de desembre de 2012, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de 
l'exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 

 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2012 al pressupost de la UAB de 
2013, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 28 de novembre de 2012 la qual 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-beques-cursos-intensius-Servei-Llengues-UAB-7-2013
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preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 

d’incorporació de romanents per a l’exercici 2013 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 
informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 

desfavorable, es garantirà un termini de deu dies per a al·legacions, a partir de les quals la vicerectora 
d’Economia i Organització prendrà una resolució. 
 
Vist el que disposa l’Aplicació de la Instrucció per a la Incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2012 al 
pressupost 2013 aprovada per la Comissió d’Economia i Organització en data 13 de febrer de 2013 pel que fa al 
calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 

 
Vist l'article 9 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament 
previstos. 
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per 

acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol  i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, 
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a les instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 

Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’Aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost 2013 i obertura 
del període d’al·legacions fins el 30 de juny de 2013. 

 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 

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

 
 
Acord 10/2013,de 24 de maig, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Aprovació de les modificacions de crèdit per al període de l’1 de març al 30 d’abril de 2013. 

 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de març al 30 de  març de 2012.  
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 

l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

 
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2013 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, 
i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits 
entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

 

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

 
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit pel període de l’1 de març al 30 d’ abril de 2013. [Document] 

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

 
 

I.2.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 08/2013, de 16 de maig, de la Comissió d’Investigació 
 

Convocatòria estades curta durada fora de Catalunya per a l’any 2013, pels becaris de la convocatòria PIF UAB. 
 

Vista la proposta del vicerector d’Investigació. 

 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat la oportunitat de mantenir la Convocatòria d’estades de curta durada 
fora de Catalunya per a l’any 2013 pels becaris de les convocatòries PIF UAB. 
 
Vistes les bases de la convocatòria establertes. 
 

Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de 
desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012 segons els quals, 
correspon a la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’estades de curta durada fora de Catalunya per a l’any 2013 pels becaris de 
les convocatòries PIF UAB d’acord amb les bases establertes. [Document1] [Document2] 

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

 

Acord 09/2013, de 16 de maig, de la Comissió d’Investigació 
 
Sol·licitud d’adscripció d’una unitat de recerca externa  

 
Vista la sol·licitud presentada per la Universitat de València i per l’Institut d’Estudis del Treball de la UAB per 
reconèixer el Grup d’Estudis del Treball de la Universitat de València, conformat per investigadors del 

Departament de Sociologia i Antropología Social de la Universitat de València i pel Grup d’Investigació 
Economia i Política Laboral del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València com a Unitat 
Associada de Recerca a la UAB, a través de l’Institut d’Estudis del Treball.  
 
Vista la memòria que sustenta la sol·licitud relativa, entre d’altres, als objectius generals, activitats conjuntes i 
el projectes previstos realitzar i la proposta de conveni a signar amb la Universitat de València.  
 

Vistos els articles 71 a 76 (títol IV) del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovat 
per acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regulen la creació d’unitats associades de 

recerca. 
 

http://www.uab.es/doc/Aprovacio-modificacions-credit-periode-01032013-30042013
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-estades-curta-durada-fora-Catalunya-2013-PIF-UAB
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-estades-curta-durada-fora-Catalunya-2013-import
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Vist l’article 16.3.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de 
desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012 segons els quals, pel 

que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la Comissió 
d’Investigació elaborar i aprovar propostes de reconeixement d’unitats de recerca associades a la UAB perquè 
siguin ratificades pel Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement del reconeixement del Grup d’Estudis del Treball de la Universitat de València 
com a unitat de recerca associada a la UAB, a través de l’Institut d’Estudis del Treball.  

 
SEGON.- Elevar la proposta del reconeixement de la Grup d’Estudis del Treball de la Universitat de València 
com a unitat de recerca associada a la UAB, a través de l’Institut d’Estudis del Treball, al Consell de Govern per 
tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’investigació 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 10/2013, de 16 de maig, de la Comissió d’Investigació 
 

Priorització de les sol·licituds presentades a la convocatòria de la Fundación Biodiversidad. 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació. 
 
Atesa la convocatòria publicada amb per la Fundación Biodiversidad per a la concessió d’ajuts en règim de 
concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat 
marina i litoral, canvi climàtic i qualitat ambiental 2013 

 
Vistes les bases de la convocatòria establertes.  
 
Vistos els projectes dels candidats sol·licitants. 
 
Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de 

desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012 segons els quals, 
correspon a la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació d’una comissió ad hoc per a la priorització de les sol·licituds d’ajuts de la Fundació 
Biodiversidad d’acord amb les bases establertes. [Document] 
 

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

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Prioritzacio-sollicituds-presentades-convocatoria-Fundacion-Biodiversidad
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Acord 11/2013, de 16 de maig, de la Comissió d’Investigació 

 
Composició Comissió per al desplegament del pla d’accés obert a la informació científica. 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’investigació. 
 
Atesa la política institucional de la UAB d’accés obert a la informació científica aprovada per acords de la 
Comissió d’Investigació, núm. 14/2012, de 16 de febrer i del Consell de Govern, núm. 46/2012, de 25 d’abril, 
la qual requereix la creació d’una comissió per al seu desplegament. 

 
Atès que aquest Pla requereix que en  el perfil acadèmic dels membres de l’esmentada comissió hi siguin 
representats els diferents àmbits del coneixement. 
 
Vist l’article 16.1.b de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de 
desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012 segons els quals, 

correspon a la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives 
aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no 
previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació d’una comissió de desplegament de la Política Institucional de la UAB d’accés obert 
a la informació científica, facultant a la presidenta a presentar en una propera reunió de la Comissió 

d’Investigació la proposta de la seva composició. 
 

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

 
Acord 12/2013, de 16 de maig, de la Comissió d’Investigació 
 
Modificació d’adscripció de recerca del PDI de la UAB.  
 
La comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de l’adscripció de recerca del PDI de la UAB que es passa a 

relacionar en els següents termes: 
 

 
 

PDI 

 
 
 

 
 

Departament 
origen 

 
 
 

Adscripció recerca 
anterior de la sol·licitud 

 

Modificació d’adscripció recerca d’acord 
amb la sol·licitud  

 

Centre d’Accessibilitat i 
Intel·ligència Ambiental 

de Catalunya 

Centre d’Accessibilitat i 
Intel·ligència Ambiental 

de Catalunya 

 
Departament 

39329381W 
Microelectrònica i 

Sistemes 
Electrònics 

100 % 50% 50% 

77627395A 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 
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19836927W 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

33953382T 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

Y1512293B 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

43677603M 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

40362921Z 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

38117588X 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

52179305X 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

40338244Q 
Traducció i 

Interpretació 
100 % 50% 50% 

40972646D 
Telecomunicació i 

Enginyeria de 
Sistemes 

100 % 50% 50% 

 
SEGON.- Elevar la vicerectora d’investigació els presents acord per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius.  
 
 

Acord 13/2013, de 16 de maig, de la Comissió d’Investigació  
 
Cens Institut d’Estudis Medievals. 
 
La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’alta del doctor Matthias M. Tischler, becari Marie Curie, a l’Institut d’Estudis 
Medievals.   
 
SEGON.- Elevar la vicerectora d’investigació els presents acord per per tal que exerceixi les seves 
competències. 

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

 

 
I.2.5. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 7/2013, de 15 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Aprovació de trams generats fins al 31/12/2012 (que no requereixen avaluació). 



BOUAB Núm. 107                               maig / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 26 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 

de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 

 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovació de trams generats fins al 31/12/2012 (que no requereixen avaluació). [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 8/2013, de 15 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 

Anàlisi de la proposta de valoració de les comissions de valoració. 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 

per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 

 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 

agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en data 18 de març de 2013 la Comissió de Personal Acadèmic va acordar autoritzar el vicerector de 

Professorat i Programació Acadèmica per tal que designi els membres de les comissions d'avaluació previstes a 
l'article 4 de la guia d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UAB i aquesta designació serà 
presentada a ratificació posteriorment a la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 

http://www.uab.cat/doc/Aprovaciotramsgeneratsfins31-12-2012
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ACORDS 

 
PRIMER.- Ratificar els membres de les comissions d'avaluació previstes a l'article 4 de la guia d'avaluació de 

l'activitat docent del professorat de la UAB. [Document] 
 
SEGON.- Analitzar la proposta de valoració de les comissions d’avaluació. 
 
TERCER.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 9/2013, de 15 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Proposta de resolució provisional de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent. 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 

per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 

agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Presentació, anàlisi i acord, si s'escau, de la proposta de resolució provisional de la convocatòria 

d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB. [Document] 
 
SEGON.-  Informar al professorat que no es troba en la proposta provisional de resolució favorable de la 

possibilitat i del període de presentació d’al·legacions. 
 
TERCER.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 10/2013, de 15 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Reconeixement de la condició d’Investigadors Vinculats. 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 

per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 

http://www.uab.cat/doc/Analisi-proposta-valoracio-de-comissions-de-valoracio
http://www.uab.cat/doc/Proposta-resolucioprovisional-convocatoria-avaluacio-activitat-docent
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privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 

Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 

Atès que la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’entitat Inèdit Innovació, SL 
han sol·licitat a la UAB que uns investigadors de les seves entitats exerceixin tasques de recerca al 
Departament de Química i a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB, respectivament. 
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 

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

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB als investigadors de la Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. [Document] 
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement com a investigadora vinculada a la UAB a la senyora Neus Puy i Marimón, 
investigadora de l’entitat Inèdit Innovació SL. 
 

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

http://www.uab.cat/doc/Reconeixement-condicio-Investigadors-Vinculats
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 

Instrucció 1/2013 del gerent, per a la regulació de la jornada laboral d’estiu del personal d’administració i 
serveis. [Document] 
 
 
 

 
 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2013_01
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Específics 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 8 d’octubre de 2012, entre la UAB, la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I de 
Castelló (UJI) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per portar a terme la coedició del llibre “La calidad de la 

información periodística” (dins la col·lecció “Aldea Global”). 
 

Conveni de 15 d’abril de 2013, entre la UAB i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
per a la resolució del contracte de comodat d’obres d’art subscrit el 17 de desembre de 2004. 
 
Conveni de 19 d’abril de 2013, entre la UAB i l’Institut Català d’Antropologia (ICA), pel qual l’ICA cedeix 

gratuïtament en comodat una col·lecció de llibres i revistes a la UAB. 
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IV.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
IV.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual nomena la senyora Montserrat Bonet Bagant 

coordinadora d’Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual nomena el senyor Carles Llorens Maluquer 
vicedegà de Pla Estratègic, Relacions Externes i Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 21 de maig de 2013, per la qual nomena la senyora Maria del Carmen Martínez 
González directora de serveis i projectes estratègics en Psicologia (SiPEP) de la Facultat de Psicologia. 

 
Resolució del rector, de 21 de maig de 2013, per la qual nomena el senyor Juan Muñoz Justicia 
responsable d’espai de suport i innovació docent (ESID) de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 23 de maig de 2013, per la qual nomena la senyora Mercè Mitjavila García 
vicedegana de pràctiques i relacions externes de la Facultat de Psicologia. 
 

Resolució del rector, de 31 de maig de 2013, per la qual nomena el senyor Pau Ferrer Alegre coordinador 

adjunt d’estudis de Biotecnologia de la Facultat de Biociències. 
 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual el senyor Carles Llorens Maluquer cessa com a 
coordinador d’Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
 
 

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

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual nomena el senyor David Vidal Castell vicedirector 

d’Investigació i Tercer Cicle del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura. 
 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual nomena la senyora Eva Kristine Ostergaard-
Nielsen coordinadora de Doctorat del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual nomena la senyora Margarita Freixas Alàs 
coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola. 

 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual la senyora Maria Dolores Montero Sánchez cessa 

com a vicedirectora d’Investigació i Tercer Cicle del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura. 

 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual la senyora M. José Rodríguez Puerta cessa com a 
coordinadora de Doctorat del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 



BOUAB Núm. 107                               maig / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 32 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

 
Resolució del rector, de 13 de maig de 2013, per la qual la senyora María Jesús Machuca Ayuso cessa com 

a coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
 
 

IV.3. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 27 de maig de 2013, per la qual nomena el senyor Pompeu Casanovas Romeu 
director de l’Institut de Dret i Tecnologia. 
 

 
 

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

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 28 de maig de 2013, per la qual nomena els i les representants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona al Patronat de la fundació Doctor Robert que tot seguit s’indiquen. 

 
 Miquel Vilardell Tarrés 
 Montserrat Farell Ferrer 
 Santiago Guerrero boned 
 María Teresa Gutiérrez Rosado 
 Artur Xavier Roig Sagués 

 

 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 28 de maig de 2013, per la qual cessa els i les representants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert que tot seguit s’indiquen: 

 
 Gustau Folch Elosua 
 Maite Martínez González 
 Francesc Xavier Such Martí 
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V. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
V.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de maig de 2013, per la qual 

adscriu en comissió de serveis la senyora Lidia Querol Martín per a ocupar la plaça de gestora del Consell 
Social. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de maig de 2013, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor 
Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de maig de 2013, per la 
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Rosa Sans Sobrino, per a ocupar plaça d’administrativa al 

Departament d’Economia de l’Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de maig de 2013, per la 
qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Yolanda Pérez Moreno a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de maig de 2013, per la 

qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Maria del Carmen Valero Rodríguez la gestió dels 
processos propis de la programació docent a la Gestió acadèmica de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Montserrat Reche Camba, funcionària 
de carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
 
Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Pilar Ginés Mateo, funcionària de 

carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
 
Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Nuria Contreras Torres, funcionària de 
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
 
Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Maria Teresa Flix Barrull, funcionària 
de carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 

 

Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Irma Martorell Escolà, funcionària de 
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
 
Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Eulàlia Serre Delcor, funcionària de 
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 

 
Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Esther Pardo Pérez, funcionària de 
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
 
Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Cristina Torres Alarcón, funcionària de 
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
 

Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual la senyora Maria Àngels López García, funcionària 
de carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
 

Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual el senyor Oriol Castells Prims, funcionari de 
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 
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Resolució del gerent, de 27 de maig de 2013, per la qual el senyor Rafael Giráldez Quesada, funcionari de 
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, progressa al nivell 22. 

 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Maria Rosa Ramos Basa a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Ana Tomás Serrano a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 

 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora M. Dolores Castellano 
López a prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Laia Santanach Suñol a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 

Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Elisa Juárez Esteban a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Elisabet Regada Álvarez a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Manoli Domínguez Camino 

a prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Yolanda Maldonado Torres 
a prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Emma Peiró Sales a 

prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 

Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Èlia Soriano Costa a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Marina Carbonell Ferrando 
a prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 

 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza al senyor Xavier Cabrera Majoral a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza al senyor Fernando Ramírez Plaza a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 

Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza al senyor Xavier Cervelló Atanes a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 

Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza al senyor Joaquín Lahoz Casulla a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 

Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza al senyor Rafael Perera Astals a prestar 
serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Mireia Bachs Fraga a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Silvia Gili Suriñach a 

prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Glòria Farré Forrolla a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 

Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Yolanda Macías Blanco a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
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Resolució del gerent, de 28 de maig de 2013, per la qual autoritza a la senyora Elia Llorente López a 
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de maig de 2013, per la 
qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora M. Luz Pacheco Pérez a un lloc de gestora a l’Àrea 
d’Economia i Finances. 
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