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

 
 
 

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

 
Acord 45/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Participació de la UAB en l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya 
 

Exposició de motius: 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB 

com a soci de número en l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya. 
 
Atès que en l’estratègia europea Horizon 2020 l’envelliment de la població i, en particular la salut mental, serà 
un dels reptes estratègics de la recerca europea dels propers anys i que es considera important alinear forces 
amb les institucions regionals que impulsen la innovació en aquest àmbit, en el cas català el Clúster de Salut 
Mental. 

  
Atès que la proposta de participació de la UAB en el clúster de Salut Mental de Catalunya comporta la 
incorporació efectiva de la UAB en l’associació del clúster. 
  
Vist que la incorporació de la UAB a l’Associació implicaria una aportació econòmica anual per valor de 1.500 
euros. 

  

Vistos els estatuts de l’Associació. 
 
Vist l’article 88 apartat e, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 75/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació a la participació de la 
UAB en l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.3.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que 

li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, l’aprovació de la participació de la 
Universitat en altres entitats per operacions de fins a 30.000 euros. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 45/2013): 
 
1) Aprovar la participació de la UAB com a soci de número en l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya, 
mitjançant l’aportació d’una quota d’associat anual que, per a l’any 2013, és d’import 1.500 euros. 
 

2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-los efectius. 
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Acord 46/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 

Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de juny fins el 30 
de juny de 2013 
 
Exposició de motius: 
 
Vista 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 juny fins el 30 de juny de 2013. 
 
Vist l’article 89, apartat g, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica , per delegació del Ple del Consell Social, acordar les transferències de 
crèdit d’operacions de capital a operacions corrents. 

 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 46/2013): 

 
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període de l’1 de juny fins el 
30 de juny de 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 50/07-2013. 
 
2) Comunicar el present 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 47/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 

Tarifes del Servei d’Assessorament Jurídic per al curs acadèmic 2013-2014 
 
Exposició de motius: 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes per 
al curs acadèmic 2013-2014 del Servei d’Assessorament Jurídic (Laboratori de Prestació de Serveis). 
 

Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 

l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 47/2013): 
 
1) Aprovar les tarifes del Servei d’Assessorament Jurídic per al curs 2013-2014, d’acord amb el que consta en 
el document PLE 51/07-2013. 

 
2) Comunicar el present acord al Vicegerent de Recerca, als efectes que siguin oportuns. 
 
 

 
Acord 48/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Modificació de les tarifes del Programa d’Study Abroad Campus per al curs 2014-2015 
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Exposició de motius: 

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

 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’acord 19/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzat el 3 d’abril, pel qual s’acorda: 
1) Aprovar les tarifes del Programa d’Study Abroad per al curs acadèmic 2014-2015, d’acord amb el que consta 
en el document CE 18/04-2013; 2) Comunicar aquest acord al vicerector de Relacions Internacionals i a la Cap 

de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Relacions Internacionals pel que fa a la modificació dels preus del Programa 
d’Study Abroad Campus per al curs acadèmic 2014-2015 aprovats en acord 19/2013 de la Comissió Econòmica 
del Consell Social. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 

li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, acordar els preus dels serveis de 
la Universitat. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda (acord 48/2013): 
 
1) Aprovar la modificació de l’acord 19/2013 sobre les tarifes del Programa d’Study Abroad per al curs 
acadèmic 2014-2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 3 d’abril, en el sentit de fer 
constar els preus dels Regular Studies i els Pre-Established d’acord amb el que consta en el document PLE 

52/07-2013. 
  

2) Comunicar aquest acord al vicerector de Relacions Internacionals i a la Cap de l’Àrea de Relacions 
Internacionals, als efectes que siguin oportuns. 
 
 
 

Acord 49/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 
Assignació de complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i 
investigador contractat corresponents a la primera avaluació AQU/2013 
 
Exposició de motius: 
 

Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m) dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix 
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 

la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les 
persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions 
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta 
d’assignació al Consell Social. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist l’acord 74/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació als complements 

retributius addicionals de recerca corresponents a la primera avaluació AQU/2013. 
 

Vist l’article 28.3.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica , per delegació del Ple del Consell Social, acordar l’assignació singular i 
individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió per al personal docent i 
investigador funcionari i contractat, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del Consell 
de Govern de la Universitat. 
 

Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 49/2013): 
 

1) Aprovar l’assignació dels complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca del personal 
docent i investigador contractat que ha obtingut avaluació positiva en la primera avaluació AQU/2013, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 53/07-2013. 
 
2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

3) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
 
 
Acord 50/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013 
 

Exposició de motius: 
 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el 

pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de 
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost 
aprovat per a l’exercici  2013. 
 

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

Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica , per delegació del Ple del Consell Social, fer el seguiment del pressupost. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 50/2013): 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
per a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 54/07-2013. 
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Acord 51/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Ratificació de les condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb 

Caixa Bank 
 
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’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3 de juny, pel qual s’aprova: 1) Acordar, perquè 
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a 
curt termini 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. 
 
Atesa la proposta de contractar una pòlissa de crèdit amb CaixaBank per un import de 4 milions d’euros, 
d’acord amb les condicions que consten en el document PLE 55/07-2013, i que la formalització d’aquesta 

pòlissa comportarà, simultàniament, la cancel·lació de la pòlissa vigent amb aquesta entitat per import de 4 
milions d’euros. 
 
Atès que en els termes i condicions del document PLE 55/07-2013, s’estableix com a condició l’autorització de 
la Generalitat de Catalunya per procedir a l’endeutament. 
 

Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juny de 2013 pel qual s’autoritza a la UAB 
a l’endeutament a curt termini per un import màxim de 4 milions 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 l’informe tècnic de data 17 de juny de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb el Caixa Bank per import de 4 milions d’euros, en el que es fa constar que l’oferta de 
condicions econòmiques i financeres de la pòlissa de crèdit amb Caixa Bank (document PLE 56/07-2013) que es 
signa el 17 de juny de 2013, compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
 
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 11 de 

juny de 2013. 
 
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 25/09-2012 i 

posteriors), tal i com ha informat a la Gerència la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya el dia 13 de juny de 2013. 
 

- La tramitació de la pòlissa de crèdit ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement. 
 
Vist l’acord 45/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 10 de juliol, pel qual s'aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar les condicions 
financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb Caixa Bank d’import 4 

milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 40/07-2013; 2) Comunicar aquest acord al 
Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 51/2013): 
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1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb 

Caixa Bank d’import 4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 55/07-2013. 
 

2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la Vicegerent de l’Àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
 
 
 
Acord 52/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 

Aprovació del balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponents a l’exercici 2012 
 
Exposició de motius: 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la memòria econòmica, el compte 
de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2012. 

 
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i 
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació 
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que  correspon al Consell social, a proposta del Consell de 

Govern, l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
 
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’acord 70/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació a l’aprovació de la 
memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici 

anual a 31 de desembre de 2012. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica informar al Ple del Consell Social sobre l’aprovació del balanç i la memòria 
econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB de l’exercici anterior. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 

l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 52/2013): 
 
1) Aprovar el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la 

Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici de 2012, i donar-se per assabentats de l’informe 
d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 57/07-2013. 
 

2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectius. 
 
 
 
Acord 53/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 

l'exercici 2012 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atès que l’ingrés confirmat per la UAB pel que fa al pressupost corresponent a l’exercici 2012 del Consell Social 

és de 473.761,00  euros, que es distribueix entre el capítol 1 d’import 198.184 euros i el capítol 2 d’import 
275.577 euros. 
 
Vist l’acord plenari 52/2011, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el pressupost del Consell Social per a 
l’exercici 2012, en el que a la partida d’ingressos pressupostats en el capítol 4 hi figuren 469.833,29 euros per 
a l’exercici 2012, que es distribueix entre el capítol 1 d’import 194.256,29 euros i el capítol 2 d’import 275.577 

euros. 
 
Atès que amb motiu de l’exposat, existeix una diferència d’import 3.927,71 euros, es presenta la modificació de 
crèdit del pressupost 2012, per tal que es reflecteixi la quantia d’ingrés realment assignada al pressupost del 
Consell Social. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que 

li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre les possibles modificacions del 
pressupost del Consell Social. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda (acord 53/2013): 
 
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2012, d’acord amb el que consta en el document PLE 58/07-2013. 
 

 
 

Acord 54/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 
Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la  Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l’exercici 2012 
 

Exposició de motius: 
 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del 

Consell Social. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 

l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 54/2013): 
 
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 

de 2012, d’acord amb el que consta en el document PLE 59/07-2013. 
 
 
 
Acord 55/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Informe sobre el VI Conveni Col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de la UAB 
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Exposició de motius: 
 

Vist els articles 74 i 90 apartat e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 157.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atès l’article 28.3.i del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, informar sobre els convenis 

col·lectius del personal laboral de la Universitat, i informar-ne al Ple dels aspectes més rellevants de cada 
conveni. 
 
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2013, en el marc del que estableix 
l'article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda (acord 55/2013): 
 
1) Emetre un informe favorable sobre el VI Conveni Col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el document PLE 60/07-2013. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 

 
 
 
Acord 56/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 
Proposta de creació de títols de màsters universitaris 

 
Exposició de motius: 

 
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que ha estat presentades pels centres. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 

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

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

 
Vist l’acord 58/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació a l’aprovació de la 
creació de títols de màsters universitaris. 

 
Vist l’acord 28/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juliol pel qual s’acorda elevar al 
Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de 
màster universitari següents: a) Formació de Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes; b) Medicina Transfusional i Teràpies Cel•lular 
Avançades/Transfusion Medicine and Advanced Cell Tehrapies. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als 
òrgans de verificació corresponents i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de 

Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació 
Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda (acord 56/2013): 
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1) Informar favorablement la proposta de creació dels títols de màster universitari següents: 

 
a) Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 

d’Idiomes. 
b) Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lular Avançades: Transfusicons Medicine and Advanced Cell Therapies 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
 

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

 
Acord 57/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 
Proposta de modificació de denominació de Màsters universitaris 
 
Exposició de motius: 
 

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

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

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 59/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol de 2013, en relació a la modificació 

de les denominacions de Màsters Universitaris. 
 
Vist l’acord 29/2013 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juliol, pel qual 
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de 
modificació de la denominació del Màster universitari en Recerca en Salut Mental, que passa a denominar-se 
Màster universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a 
l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de 

Catalunya als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar a la vicerector de Professorat i de Programació 
Acadèmica el seguiment del punt primer d’aquest acord. 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 57/2013): 
 
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del Màster universitari en Recerca en 
Salut Mental, que passa a denominar-se Màster universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 

 
3) Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 
 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 58/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 

Proposta de creació de títols de doctorat 
 
Exposició de motius: 
 
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de Postgrau. 

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

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 60/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació a la creació de 
programes de doctorat. 
 
Vist l’acord 30/2013 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juliol, pel qual 
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de 
creació del títol de doctorat en Dret. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació 

corresponent i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes 
que siguin oportuns. 3) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer 

d’aquest acord. 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 58/2013): 
 
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de doctorat en Dret. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
 

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

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

 
Acord 59/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 
Proposta de modificació de denominació de títols de doctorat 
 
Exposició de motius: 
 

Atesa la petició de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de 
Postgrau. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 

com la resta de normes d’aplicació general. 
 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
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Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
 

Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 61/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació a la modificació de 
denominació de programes de doctorat. 
 
Vist l’acord 31/2013 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juliol, pel qual 
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de 
modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis sobre Persona i Societat al Món Contemporani, 
que passa a denominar-se Persona i Societat al Món Contemporani. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord 

a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de 
Catalunya als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el 
seguiment del punt primer d’aquest acord. 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 59/2013): 
 
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis 
sobre Persona i Societat al Món Contemporani, que passa a denominar-se Persona i Societat al Món 
Contemporani. 
 

2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 

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

 
 
 
Acord 60/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 
Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis 
  

Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de creació de títols de postgrau propi que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i 

atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document PLE 61/07-2013, PLE 62/07-2013 i PLE 63/07-
2013). 

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

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 62/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació a la creació de títols de 
màster propis i diplomes de postgrau propis. 

 
Vist l’acord 32/2013 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juliol, pel qual 

s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
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creació del títol de màster propi en Humanitats Digitals, d’acord amb el que consta en el document CA 26/07-

2013. 2) Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau propis següents: a) Diploma de Postgrau en 
Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals, d’acord amb el que consta en el document CA 27/07-2013; b) 

Diploma de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals, d’acord amb el que consta en el document 
CA 28/07-2013. 3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment dels 
punts primer i segon d’aquest acord. 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda (acord 60/2013): 
 
1) Aprovar la creació del títol de màster propi en Humanitats Digitals, d’acord amb el que consta en el 
document PLE 61/07-2013. 
 
2) Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau propis següents: 

 
a) Diploma de Postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals, d’acord amb el que consta en el 
document PLE 62/07-2013. 
b) Diploma de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 63/07-2013. 
 
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment dels punts primer i 

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

 
Acord 61/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Modificació de denominació de màsters propis i diplomes de postgrau propis 
  
Exposició de motius: 
 

Ateses les peticions de modificació de denominació de títols de postgrau propi que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau i la documentació presentada (document PLE 64/7-2013) 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 63/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol de 2013, en relació a la modificació 

de denominació de màsters propis i diplomes de postgrau propis. 
 
Vist l’acord 33/2013 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juliol, pel qual 
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
modificació de la denominació dels màsters propis següents: a) Màster Interdisciplinari en Migracions 
Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions Contemporànies: Especialitat en Gestió de la 
Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB); b) Màster Interdisciplinari en Migracions 

Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions Contemporànies: Especialitat en Drets i 
Integració (títol interuniversitari UAB-UB). 2) Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de 
postgrau propis següents: a) Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa 
a denominar-se Diploma de postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB); b) 
Diploma de Postgrau en Infografia Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se Infografia 

Multimèdia. 3) Encarregar la vicerectora de Qualitat Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment dels punts 
primer i segon  d’aquest acord. 4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que 

porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord  61/2013): 
 
1) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents: 
 
- Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB). 

- Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració (títol interuniversitari UAB-UB). 
  
 
2) Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de postgrau propis següents: 
 
a) Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa a denominar-se Diploma de 

postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB). 
b) Diploma de Postgrau en Infografia Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se 
Infografia Multimèdia. 
 
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon  d’aquest acord. 
 

4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 62/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Concert hospitalari entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut i la Universitat Pompeu Fabra 

 
Exposició de motius: 
 
Vista la proposta de conveni entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) (Document PLE 65/07-2013). 

 
Atès que l’article 16.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la Universitat, d'acord amb les facultats o escoles 
implicades en l'àmbit de la salut, pot establir, en el marc de la legislació vigent relativa al règim de concerts 
entre les universitats i les institucions sanitàries, convenis de col·laboració docent amb hospitals i altres centres 
sanitaris assistencials. 
 
Atès que la disposició addicional setena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 

modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOU) disposa que correspon al Govern establir les bases 
generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, en les que s’hagi d’impartir 
ensenyaments universitari, a efectes de garantir la docència pràctica de medicina, farmàcia i infermeria i altres 

ensenyaments que així ho exigeixin i que en aquests moments segueix vigent el Reial decret 1558/1986, de 28 
de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions 
sanitàries, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny, i 1652/1991 d’11 d’octubre. 

 
Atès que en data 29 de març de 2001 la UAB i l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (actualment Consorci 
Parc de Salut Mar) i l’Institut Municipal de Salut Pública (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya) a 
l’empara del que disposa el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del 
règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, varen formalitzar un concert hospitalari per 
a la impartició dels estudis i la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut i que aquest conveni va substituir 
els anteriors que s’havien materialitzat entre aquestes institucions des de l’any 1970. 

 
Atès que des del curs acadèmic 2008-2009, la UAB i la UPF imparteixen en els centres del PSMAR la titulació de 
grau en Medicina. 
 
Atès que la UAB, la UPF i el PSMAR estan interessats a establir un únic instrument que reguli la realització 

conjunta del grau en Medicina en el marc dels serveis i els centres del PSMAR i han constatat la necessitat de 
formalitzar un nou concert en substitució del fins ara vigent, signat exclusivament amb la UAB. 
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Atès que la proposta esmentada s’ajusta al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, abans esmentat i a la resta 

de normativa vigent. 
 

Vist l’article 29 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 68/2013 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de juliol, en relació al concert hospitalari 

entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut i la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Vist l’acord 34/2013 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 18 de juliol, pel qual 
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
proposta de conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci MAR Parc de Salut de 
Barcelona (PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), d’acord amb el que consta en el document CA 29/07-
2013. 2) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord 

primer. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (Acord 62/2013): 
 
1) Aprovar la proposta de conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci MAR Parc de 

Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), d’acord amb el que consta en el document 
PLE 65/07-2013. 
 
2) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
 

 
Acord 63/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 

 
Acord en relació a l’informe d’estat per a la implantació de la norma SGE 21 
 
Exposició de motius: 
 

Vist l’article 30.2.b) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 3/2013, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 28 de febrer, pel qual s’aprova incorporar en el 
pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2013, 
l’elaboració de l’informe de diagnòstic sobre l’estat actual de la UAB respecte la implantació d’un sistema de 
gestió ètica i socialment responsable segons la Norma SGE 21, del qual la UAB i el Consell Social en són 
destinataris, sent la prestació del servei a càrrec de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB. 

 
Vist l’acord 3/2013, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 28 de febrer, pel qual s’aprova assignar una 
dotació pressupostària per al finançament de l’elaboració de l’informe de diagnòstic sobre l’estat actual de la 

UAB respecte la implantació d’un sistema de gestió ètica i socialment responsable segons la Norma SGE 21. 
 
Atès l’informe d’estat per a la implantació de la norma SGE 21 a la UAB elaborat per la Unitat de Garantia de la 

Qualitat de la UAB. 
 
Vist l’acord 3/2013, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 28 de febrer, pel qual s’aprova incorporar en el 
pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2013 la 
realització, si escau, de les activitats necessàries per part de la Universitat per a la integració de la 
responsabilitat social en la seva estratègia i gestió de cara a la obtenció la certificació en Gestió Ètica i 
Responsabilitat Social segons la norma SGE 21. 

 
Vist l’acord 7/2013 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 15 de juliol de 2013, 
en virtut del qual s’acorda: 1) Donar-se per assabentats sobre l’objectiu de la UAB: a) D’incorporar en les seves 
línies estratègiques d’actuació la Responsabilitat Social, entesa com a palanca de progrés social, cultural i 
econòmic en el territori, amb la conveniència que aquesta estratègia de territori i dels seus stakeholders sigui 

liderada per la UAB. La definició de l'estratègia serà prèvia a la implantació de la normativa més adient; b) 
D’establir línies de treball alineades amb el Comitè de Responsabilitat Social de la UAB; c) De cercar sinergies 

conjuntes amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) tant pel que fa a una estratègia a nivell de 
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sistema universitari públic català com a la participació en Forética. 2) Elevar al Ple del Consell Social el punt 

primer d’aquest acord. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 63/2013): 
 
Donar-se per assabentats sobre l’objectiu de la UAB: 
 

a) D’incorporar en les seves línies estratègiques d’actuació la Responsabilitat Social, entesa com a palanca de 
progrés social, cultural i econòmic en el territori, amb la conveniència que aquesta estratègia de territori i dels 
seus stakeholders sigui liderada per la UAB. La definició de l'estratègia serà prèvia a la implantació de la 
normativa més adient. 
 
b) D’establir línies de treball alineades amb el Comitè de Responsabilitat Social de la UAB. 
 

c) De cercar sinergies conjuntes amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) tant pel que fa a 
una estratègia a nivell de sistema universitari públic català com a la participació en Forética. 
 
 
 
Acord 64/2013, de 19 de juliol, del Consell Social. 
 

Nomenament de càrrecs de vocals en la Comissió Econòmica, Comissió Acadèmica i Comissió Societat-
Universitat del Consell Social 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de 

funcionament i organització del Consell. 
 
Vist l’article 24.1) del reglament de funcionament i organització del Consell Social, el qual estableix, entre 
d’altres, que li correspon al Ple del Consell acordar, a proposta de la presidència del Consell Social, el 
nomenament dels vocals de cada comissió. 

 
Vist que el senyor Carlos Pérez Padilla, que va ser nomenat pel Consell de Govern com a membre del Consell 
Social en representació dels estudiants, ha deixat de ser membre del Consell de Govern, motiu pel qual en la 
reunió del Consell de Govern de 5 de juny de 2013 en Acord 48/2013 s’aprova el nou representant dels 
estudiants en el Consell Social, senyor David Cordero Bouzas. 
 
Atesa la sol·licitud del senyor David Cordero Bouzas de formar part de la Comissió Acadèmica i de la Comissió 

Societat-Universitat del Consell Social. 
 
Vist que el senyor Juan Manuel Gómiz Rodríguez, que va ser nomenat pel Consell de Govern com a membre del 

Consell Social en representació del personal d’administració i serveis (PAS), ha deixat de ser membre del 
Consell de Govern, motiu pel qual en la reunió del Consell de Govern de 5 de juny de 2013 en Acord 48/2013 
s’aprova la nova representant del PAS en el Consell Social, senyora M.Antonia Doroteo Muñoz. 

 
Atesa la sol·licitud de la senyora M.Antonia Doroteo Muñoz de formar part de la Comissió Econòmica del Consell 
Social. 
 
Vist que la presidenta del Consell Social de la UAB, en base a la sol·licitud presentada pel senyor Carlos 
Cordero, i d’acord amb els presidents de la Comissió Acadèmica i la Comissió Societat-Universitat, proposa el 
senyor Carlos Cordero com a membre vocal de les esmentades comissions. 

 
Vist que la presidenta del Consell Social de la UAB, en base a la sol·licitud presentada per la senyora M.Antonia 
Doroteo Muñoz, i d’acord amb el president de la Comissió Econòmica, proposa la senyora M.Antonia Doroteo 
Muñóz com a membre vocal de l’esmentada comissió. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’acorda (acord 64/2013): 

 
1) Nomenar el senyor David Cordero Bouzas membre vocal de la Comissió Acadèmica i la Comissió Societat-

Universitat del Consell Social de la UAB. 
 
2) Nomenar la senyora M.Antonia Doroteo Muñoz membre vocal de la Comissió Econòmica del Consell Social de 
la UAB. 
 
 

 

I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 27/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 

 
Informe al rector sobre les sol·licituds de permanència a la UAB 
 
Exposició de motius: 

 
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de 
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vista la sol·licitud de permanència presentada (document CA 25/07-2013) 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord  27/2013): 
 
Informar favorablement sobre les sol·licituds de permanència a la UAB d’acord amb el que consta en el 

document CA 25/07-2013 i per tant, acceptar la sol·licitud presentada en data 23 d’abril de 2013, en el sentit 
de concedir una convocatòria de gràcia per l’assignatura Teoria del Jocs i les Decisions de la titulació de 
Llicenciat en Economia. 
 
 
Acord 28/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 

Creació de títols de màsters universitaris 
 
Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que ha estat presentades pels centres. 

 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 

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

 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 58/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la creació 
de títols de màsters universitaris següents: Formació de professorat d’educació secundària, obligatòria i 
batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes; Medicina transfusional i teràpies cel·ulars 

avançades/Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies. 2) Elevar l'aprovació de la creació de títols de 
màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar al vicerector 
de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 4) Comunicar els 
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presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 28/2013): 
 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
  

1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de màster universitari següents: 
 
a) Formació de Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes. 
 
b) Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lular Avançades/Transfusion Medicine and Advanced Cell Tehrapies. 
 

2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
 
3) Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 29/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 

Modificació de denominació de Màsters universitaris 
 

Exposició de motius: 
 
Ateses les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres 
corresponents. 
 

Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  

Vist l’acord 59/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la 
modificació de la denominació del Màster universitari en Recerca en Salut Mental, que passa a denominar-se 
Màster universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental. 2) Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal 

que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica 
l’execució i el seguiment de l’acord primer. 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 29/2013): 
 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 

1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del Màster universitari en Recerca en 
Salut Mental, que passa a denominar-se Màster universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 

 
3) Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica el seguiment del punt primer d’aquest 

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

 
 
Acord 30/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 
Creació de títols nous de doctorat 
 

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

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

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 60/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la creació 
del títol de doctorat en Dret. 2) Elevar l’aprovació de la creació del títol de doctorat al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. 3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord 
primer. 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 30/2013 ): 
 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 

 
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de doctorat en Dret. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
 
3) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 

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

 
 
 

Acord 31/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 
Modificació de denominació de títols de doctorat 
 
Exposició de motius: 
 
Atesa la petició de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 

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

 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
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Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 

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

 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 61/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la 
modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis sobre Persona i Societat al Món Contemporani, 
que passa a denominar-se Persona i Societat al Món Contemporani. 2) Elevar l’aprovació de la modificació de la 

denominació del títol de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar 
la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 4) Comunicar els presents acords al 
vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 31/2013): 

 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis 
sobre Persona i Societat al Món Contemporani, que passa a denominar-se Persona i Societat al Món 
Contemporani. 
 

2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
 
3) Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 32/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 
Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis 

  
Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de creació de títols de postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i 
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. (Document CA 26/07-2013, CA 27/07-2013, CA 28/07-
2013). 

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

 
Vistos els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 62/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la creació 
del nou títol de màster propi en Humanitats Digitals. 2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de 
postgrau propis següents: Diploma de Postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals; Diploma 
de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals. 3) Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster 
propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 4) Encarregar la vicerectora de Qualitat, 

Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. 5) Comunicar els presents acords al 
vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 32/2013): 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
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1) Aprovar la creació del títol de màster propi en Humanitats Digitals, d’acord amb el que consta en el 
document CA 26/07-2013. 

 
2) Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau propis següents: 
 
a) Diploma de Postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals, d’acord amb el que consta en el 
document CA 27/07-2013. 
b) Diploma de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals, d’acord amb el que consta en el document 

CA 28/07-2013. 
 
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d’aquest acord. 
 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

 
Acord 33/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 

Modificació de denominació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis 
  
Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de modificació  de denominació de títols de postgrau propis i de diplomes de postgrau que 
han estat presentades a l’Escola de Postgrau i la documentació presentada (document CA 29/07-2013). 
 

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

Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 63/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents: a) Màster Interdisciplinari en 
Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions Contemporànies: Especialitat en 
Gestió de la Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB); b) Màster Interdisciplinari en Migracions 
Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions Contemporànies: Especialitat en Drets i 

Integració (títol interuniversitari UAB-UB). 
  
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de postgrau propis següents: a) Diploma de 
Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa a denominar-se Diploma de postgrau en 
Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB); b) Diploma de Postgrau en Infografia 

Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se Infografia Multimèdia. 
  

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

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 33/2013): 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents: 
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a) Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB) 

b) Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració (títol interuniversitari UAB-UB) 
  
 
2) Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de postgrau propis següents: 
 

a) Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa a denominar-se Diploma de 
postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB). 
b) Diploma de Postgrau en Infografia Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se 
Infografia Multimèdia. 
 
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon  d’aquest acord. 

 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 34/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 

 
Concert hospitalari entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut i la Universitat Pompeu Fabra 
 
Exposició de motius: 
 
Vista la proposta de conveni entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) (Document CA 30/07-2013). 
 

Atès que l’article 16.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la Universitat, d'acord amb les facultats o escoles 
implicades en l'àmbit de la salut, pot establir, en el marc de la legislació vigent relativa al règim de concerts 
entre les universitats i les institucions sanitàries, convenis de col·laboració docent amb hospitals i altres centres 
sanitaris assistencials. 
 

Atès que la disposició addicional setena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOU) disposa que correspon al Govern establir les bases 
generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, en les que s’hagi d’impartir 
ensenyaments universitari, a efectes de garantir la docència pràctica de medicina, farmàcia i infermeria i altres 
ensenyaments que així ho exigeixin i que en aquests moments segueix vigent el Reial decret 1558/1986, de 28 
de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions 
sanitàries, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny, i 1652/1991 d’11 d’octubre. 

 
Atès que en data 29 de març de 2001 la UAB i l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (actualment Consorci 
Parc de Salut Mar) i l’Institut Municipal de Salut Pública (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya) a 

l’empara del que disposa el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del 
règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, varen formalitzar un concert hospitalari per 
a la impartició dels estudis i la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut i que aquest conveni va substituir 

els anteriors que s’havien materialitzat entre aquestes institucions des de l’any 1970. 
 
Atès que des del curs acadèmic 2008-2009, la UAB i la UPF imparteixen en els centres del PSMAR la titulació de 
grau en Medicina. 
 
Atès que la UAB, la UPF i el PSMAR estan interessats a establir un únic instrument que reguli la realització 
conjunta del grau en Medicina en el marc dels serveis i els centres del PSMAR i han constatat la necessitat de 

formalitzar un nou concert en substitució del fins ara vigent, signat exclusivament amb la UAB. 
 
Atès que la proposta esmentada s’ajusta al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, abans esmentat i a la resta 
de normativa vigent. 
 

Vist l’article 29 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
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Vist l’acord 68/2013 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2013 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la 

proposta de conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci MAR Parc de Salut de 
Barcelona (PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 2) Elevar el present acord al Consell Social per a la 

seva aprovació. 3) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment de 
l’acord primer. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 34/2013): 

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la proposta de conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci MAR Parc de 
Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), d’acord amb el que consta en el document CA 
30/07-2013. 
 

2) Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
 
Acord 35/2013, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 
Ratificació de la distribució de les beques de col·aboració amb departaments convocades per al curs 2013-2014 

pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, dels criteris aplicats per a la distribució i els criteris d’assignació de 
beques vacants 
 
Exposició de motius: 
 
Vist que el 26 de juny de 2013 es rep un escrit de la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport adreçat a la presidenta del Consell Social, en el qual: 
 

- S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la 
convocatòria 2013-2014. 
- S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs 2013-
2014. 
- Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades beques 

entre els diferents departaments, pel que es sol·licita al Consell Social que abans del 15 de juliol de 2013 
trameti a la Subdirecció General de Beques i d’Atenció a l’Estudiant, Orientació i Inserció Professional la 
distribució corresponent entre departaments, concretant el nombre de beques que corresponen a cada 
departament. 
 
Vist que el 10 de juliol de 2013 l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) comunica a la 
cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB que en la reunió tècnica de gestors de beques universitàries i 

responsables de beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport realitzada el 9 de juliol de 2013 es va indicar 
que cal trametre, abans del 15 de juliol de 2013, uns criteris de reassignació de beques en el cas de disposar 
de places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides, si la Universitat té interès per a optar a 

aquesta reassignació. 
 
Atesa la data en la que es rep la sol·licitud de repartiment de beques i l’ajustat termini per al lliurament de la 

informació demanada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el qual finalitza el 15 de juliol de 2013. 
 
Atès que, amb motiu de la indicació del Ministeri que se li trameti el nombre concret de beques que s’assignen 
entre els diferents departaments abans del 15 de juliol (i per tant, abans que la Universitat rebi les sol·licituds 
de beques dels seus departaments), ja no són aplicables els criteris aprovats pel Ple del Consell Social reunit el 
13 de novembre de 1998, en tant i en quant aquests impliquen realitzar la distribució una vegada rebudes les 
sol·licituds de beques dels departaments. 

 
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir uns nous criteris de distribució de 
les beques – col·laboració entre els diferents departaments de la UAB. 
 
Atès que en base al comunicat per l’AGAUR el 10 de juliol de 2013, es posa de manifest la conveniència 

d’establir uns criteris de reassignació de beques en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades 
les sol·licituds vàlides, i comunicar aquests criteris al Ministeri abans del 15 de juliol de 2013. 
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Atès que d’acord amb l’exposat, en base a la proposta rebuda per part de la Universitat i d'acord amb el 

president de la Comissió Acadèmica, la presidenta del Consell Social tramet, el 12 de juliol de 2013, un escrit al 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el que comunica l’assignació concreta de beques – col·laboració que fa 

la UAB entre els diferents departaments per a la convocatòria 2013-2014, així com els criteris de reassignació 
de beques en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides, previ consens. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 35/2013): 

 
1) Ratificar, per a la convocatòria de beques – col·laboració amb departaments corresponent al curs 2013-
2014, els criteris de distribució de la UAB de les beques-col·aboració entre els seus departaments. Aquests 
criteris estableixen el següent: 
 
a) S’atorga una beca a cada departament que com a mínim hagi tingut una sol·icitud vàlida en els tres darrers 
anys, entenent per sol·icitud vàlida aquella en que es compleix amb tots els requisits generals i acadèmics de la 

convocatòria. 
 
b) Així mateix, s’atorga una beca a cada departament que no hagi tingut una sol·icitud vàlida en els darrers 
tres anys sempre i quan hagi confirmat la previsió de presentar una sol·icitud per a la convocatòria de beques 
de col·aboració amb departaments corresponent al curs 2013-2014. 
 
c) Les beques que puguin quedar restants d’assignació un cop aplicats els criteris 1 i 2, es reparteixen entre les 

diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·icituds vàlides rebudes per a 
cadascuna d’elles en els 3 darrers anys. 
 
d) Dins de cada Àrea de Coneixement s’assignen les beques entre els departaments de manera proporcional al 
nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 3 anys. 
 

2) Ratificar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2013-2014), 

d’acord amb el que consta en el document CA 31/07-2013. 
 
3) Ratificar els criteris de reassignació de beques-col·aboració entre departaments en el cas de disposar de 
places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2013-2014). Aquests criteris 
estableixen el següent: 

 
a) En primer lloc, es distribuiran les places vacants entre els departaments de la mateixa àrea de coneixement, 
de manera proporcional a les sol·licituds vàlides no assignades de cada departament. 
 
b) En segon lloc, si queden places vacants en una àrea de coneixement i no es disposa de sol·icituds vàlides no 
assignades, es distribuiran les places vacants entre els departaments d’altres àrees de coneixement amb 
sol·icituds vàlides no assignades, de manera proporcional al nombre de sol·icituds vàlides rebudes i no 

assignades. 
 
 

 

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

 
Acord 42/2013, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social. 

 
Preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels 
serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
acadèmic 2013-2014 
 
Exposició de motius: 

 
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la 
UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la 

Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2013-2014. 
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Vist el el Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014. 
 

Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 42/2013): 
 
1) Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de 
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 
curs acadèmic 2013-2014, d’acord amb el que consta en el document CE 37/07-2013. 
 
2) Comunicar aquest acord al Vicegerent de l’Àmbit de Direcció Acadèmica i a la Cap de l’Àrea d’Afers 

Acadèmics, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 43/2013, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social. 
 
Informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de la UAB corresponent a l’any 2012 

 
Exposició de motius: 
 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest 
sentit. 

 
Vist l’acord 90/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 de desembre, el qual 

estableix: Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents per a l’any 2012: a) Auditoria 
informàtica; b) Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques; c) Auditoria de les despeses de l’Escola de 
Postgrau; d) Auditoria de compliment de la programació del Pla Docent i de la seva execució; e) Auditoria de 
contractació de capítol VI. 
 

Vist l’informe que presenta la gerència en relació a les conclusions sobre les auditories internes realitzades en 
l’any 2012. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 43/2013): 
 

Donar-se per assabentats de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de la UAB 
corresponent a l’any 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 38/07-2013. 
 

 
 
Acord 44/2013, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social. 

 
Directrius de la Intervenció General i Direcció General d’Universitats per a l’exercici 2012 en relació a les 
auditories de comptes anuals d’universitats 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’article 97 de la Llei d’Universitats, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Atesa la informació rebuda de la Intervenció General i la Direcció General d’Universitats sobre les directrius per 
a l’exercici 2012 en relació a les auditories de comptes anuals d’universitats. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda (acord 44/2013): 
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La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada sobre les Directrius de la Intervenció 

General i la  Direcció General d’Universitats per a l’exercici 2012 en relació a les auditories de comptes anuals 
d’universitats, d’acord amb el que consta en el document CE 39/07-2013. 

 
 
 
Acord 45/2013, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social. 
 
Ratificació de les condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb 

Caixa Bank 
 
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’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 25/2013 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 3 de juny, pel qual s’aprova: 1) Acordar, perquè 
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a 
curt termini 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. 
 
Atesa la proposta de contractar una pòlissa de crèdit amb CaixaBank per un import de 4 milions d’euros, 
d’acord amb les condicions que consten en el document CE 40/07-2013, i que la formalització d’aquesta pòlissa 

comportarà, simultàniament, la cancel·lació de la pòlissa vigent amb aquesta entitat per import de 4 milions 
d’euros. 

 
Atès que en els termes i condicions del document CE 40/07-2013, s’estableix com a condició l’autorització de la 
Generalitat de Catalunya per procedir a l’endeutament. 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juny de 2013 pel qual s’autoritza a la UAB 

a l’endeutament a curt termini per un import màxim de 4 milions 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 l’informe tècnic de data 17 de juny de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb el Caixa Bank per import de 4 milions d’euros. 
 

Atès que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que l’oferta de condicions 
econòmiques i financeres de la pòlissa de crèdit amb Caixa Bank (document CE 41/07-2013) que es signa el 17 
de juny de 2013, compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 

 
   - L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 11 de 
juny de 2013. 
 
   - Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 25/09-2012 i 
posteriors), tal i com ha informat a la Gerència la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya el dia 13 de juny de 2013. 

 
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document CE 41/07-2013) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’acorda (acord 45/2013): 

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb 
Caixa Bank d’import 4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 40/07-2013. 
 

2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 46/2013, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social. 
 

Dotació addicional del pressupost 2013 de funcionament de la UAB 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’article 89, apartat d, de la Llei d’Universitats, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el pressupost de la 

Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2013. 
 
Atès que en el Ple del Consell Social de 19 de desembre es resol que la distribució inicial del pressupost de 
funcionament de l’any 2013 als diferents centres de cost sigui del 60% de la dotació aprovada com a criteri de 
prudència davant la possible reducció de la subvenció de les universitats públiques, i que es demana a la 
gerència que dugui a terme les gestions pertinents per a fer-ho efectiu. 

 
Vist l’acord 30/2013 pres pel Ple del Consell Social, de 27 de juny, pel qual aquest es dóna per assabentat de la 

proposta de com dur a terme la dotació pendent del pressupost de funcionament (capítol segon) de la UAB per 
a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 22/06-2013 i segons la proposta següent: 
 
o Consignar totes les peticions relatives al compliment de la legalitat. 
o Consignar un 20% addicional de la dotació, és a dir, fins el 80% de la dotació pressupostària anual, pels 

casos següents: 
 
-Pressupostos de funcionament de centres i departaments. 
-Pressupostos de funcionament d’àmbits centrals. 
-Dotacions del servei d’informàtica, seguretat i neteja, en funció de l’informe amb les previsions revisades. 
-Dotacions del capítol IV. 
-Dotacions d’inversions relatives al Pla d’Inversions Universitàries: en funció de l’informe amb les previsions 

revisades. 
 
Totes les peticions es tramitaran a través de la Vicegerència d’Economia i seran revisades pel vicerectorat 

d’Economia i Organització i la Gerència per a ser consensuades amb el Consell Social. 
 
Atès que la UAB obre un període des del 28 de juny fins el 8 de juliol, per tal que es pugui sol·licitar una dotació 

addicional en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior i que la Universitat estableix que les propostes seran 
revisades i tramitades pel Vicerectorat d’Economia i d’Organització així com per la gerència i que aquestes 
seran presentades en la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de juliol per tal de fer efectives les 
dotacions abans de final de mes. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 46/2013): 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de les dotacions addicionals al 60% del 
pressupost de funcionament de la UAB corresponent a l’any 2013, d'acord amb el que consta en el document 
CE 41/07-2013. 
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I.2.3. Comissió Societat-Universitat 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 6/2013, de 15 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social. 

 
Candidat a rebre el Premi Universitat-Societat de l’any 2013 que concedeix el Consell Social en el marc de la 
Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’article 30.2.b) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 84/2012, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 19 de desembre, pel qual s’aprova el pla anual 

d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2013, que inclou la 
col·laboració del Consell Social amb el projecte Premi Universitat-Societat de l’Associació d’Amics de la UAB, 
que s'atorga en el marc de la Festa anual de l'Associació. 
 
Vist l’acord 89/2012, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 19 de desembre, pel qual s’aprova el pressupost 

del Consell Social per a l’exercici 2013, en el qual s’inclou una aportació econòmica d’import 2.000 euros per al 
projecte Premi Universitat-Societat de l’Associació d’Amics de la UAB. 
 
Atès que la Comissió Societat-Universitat del Consell Social aprova el candidat a ser guardonat amb el Premi 
Universitat-Societat en base a la proposta de candidats que li tramet l’Associació d’Amics de la UAB, a les 
propostes de candidats que aporten els membres de la Comissió, i als candidats tinguts en consideració per als 
premis dels anys anteriors i que no han estat guardonats. 

 
Vista la relació de candidats que proposa l’Associació d’Amics de la UAB de cara al Premi de l’any 2013 segons 
l’acord pres per la seva Junta Executiva. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda (acord 6/2013): 
 
a) Aprovar la candidata a ser guardonada amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2013 que concedeix el 
Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
preferència: 
 
       1r  Sra. Victòria Camps Cervera 

       2n  Sra. Marina Subirats i Martori 
       3r  Sra. Maria Jesús Izquierdo Benito 
 
b) Aprovar que a partir de l’any 2014 hi hagi una alternança de gènere en els candidats a ser guardonats amb 
el Premi Universitat-Societat. 

 
c) Aprovar sol·licitar l’elaboració d’un document ponència a la persona guardonada amb el Premi Universitat-

Societat de l’any 2013 que, des de la seva perspectiva i experiència, reculli aportacions i recomanacions de 
caràcter estratègic per a la Universitat en el context de connexió amb la societat, i fer la difusió oportuna del 
document i les seves conclusions a través dels canals que es determinin, entre ells la Festa anual de 
l’Associació d’Amics de la UAB. 
 
d) Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin. 

 
 
 
Acord 7/2013, de 15 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social. 
 
Informació sobre el projecte UAB-Emprèn: presentació dels plans de negoci resultants de les sessions de 

mentoring 
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Exposició de motius: 

 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària. 
 

Vist l’acord 84/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova el pla 
anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2013. 
 
Atès que en el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 
2013 s’acorda, en l’apartat “Accions per a la connexió de la UAB amb el seu entorn i territori”, la col·laboració 
en el projecte UABEmprèn i es fa constar que es presentaran formalment els resultats concrets assolits amb els 
projectes i com aquests queden emmarcats en vistes de futur. 

 
Vist l’acord 4/2013 pres pel Ple del Consell Social reunit el 28 de febrer, pel qual s’acorda elevar al Ple del 
Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Donar-se per assabentat de l’execució i resultats dels projectes 
PIMEINNOVA i UABEmprèn d’acord amb el que consta en el document CSU 2/02-2013, i autoritzar el pagament 
de les quantitats consignades per a ambdós projectes en el pressupost del Consell Social per a l’any 2013 una 
vegada es disposi de la documentació de justificació de la despesa total dels projectes, així com dels plans de 
negoci resultants de les sessions de Mentoring en el cas de UABEmprèn; 2) Encarregar a la Comissió Societat-

Universitat del Consell Social el seguiment de l’aplicació dels resultats obtinguts i previstos en els projectes 
PIMEINNOVA i UABEmprèn i que n’informi al Ple del Consell Social; 3) Comunicar aquest acord al vicerector de 
Projectes Estratègics i Planificació i al vicegerent de Recerca, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat de 15 de juliol de 
2013 s’informa sobre les conclusions de les sessions de Mentoring del projecte UABEmprèn, i 

 
S’acorda (acord 7/2013): 

 
Donar-se per assabentats de les conclusions de les sessions de Mentoring del projecte UABEmprèn. 
 
 
 

Acord 8/2013, de 15 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social. 
 
Acord en relació a l’informe d’estat per a la implantació de la norma SGE 21 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’article 30.2.b) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 3/2013, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 28 de febrer, pel qual s’aprova incorporar en el 
pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2013, 

l’elaboració de l’informe de diagnòstic sobre l’estat actual de la UAB respecte la implantació d’un sistema de 
gestió ètica i socialment responsable segons la Norma SGE 21, del qual la UAB i el Consell Social en són 
destinataris, sent la prestació del servei a càrrec de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB. 

 
Vist l’acord 3/2013, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 28 de febrer, pel qual s’aprova assignar una 
dotació pressupostària per al finançament de l’elaboració de l’informe de diagnòstic sobre l’estat actual de la 
UAB respecte la implantació d’un sistema de gestió ètica i socialment responsable segons la Norma SGE 21. 
 
Vist l’informe d’estat per a la implantació de la norma SGE 21 a la UAB elaborat per la Unitat de Garantia de la 
Qualitat de la UAB. 

 
Vist l’acord 3/2013, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 28 de febrer, pel qual s’aprova incorporar en el 
pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2013 la 
realització, si escau, de les activitats necessàries per part de la Universitat per a la integració de la 
responsabilitat social en la seva estratègia i gestió de cara a la obtenció la certificació en Gestió Ètica i 

Responsabilitat Social segons la norma SGE 21. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’acorda (acord 8/2013): 

 
1) Donar-se per assabentats sobre l’objectiu de la UAB: 
 
a) D’incorporar en les seves línies estratègiques d’actuació la Responsabilitat Social, entesa com a palanca de 
progrés social, cultural i econòmic en el territori, amb la conveniència que aquesta estratègia de territori i dels 
seus stakeholders sigui liderada per la UAB. La definició de l'estratègia serà prèvia a la implantació de la 

normativa més adient. 
 
b) D’establir línies de treball alineades amb el Comitè de Responsabilitat Social de la UAB. 
 
c) De cercar sinergies conjuntes amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) tant pel que fa a 
una estratègia a nivell de sistema universitari públic català com a la participació en Forética. 
 

2) Elevar al Ple del Consell Social el punt primer d’aquest acord. 
 
 
 
Acord 9/2013, de 15 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social. 
 
Memòria d’activitats del Consell Social de la UAB per al període juliol 2012-juny 2013 

 
Exposició de motius: 
 
Atès que el Consell Social de la UAB elabora, cada any, una memòria abreujada amb els trets més rellevants de 
la seva activitat. 
 

Atès que, com és habitual de cada any, la UAB incorpora en la seva memòria anual la memòria d’activitats del 
Consell Social que s’aprova en la Comissió Societat-Universitat. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda (acord 9/2013): 
 

a) Aprovar la memòria d’activitats del Consell Social de la UAB per al període juliol 2012-juny 2013, d’acord 
amb el que consta en el document CSU 03/07-2013. 
 
b) Comunicar el present acord a la Secretària General i al Cap d’unitat d’Estudis de la UAB, a efectes de les 
gestions que corresponguin en relació a la memòria de la UAB per al curs 2012-201. 
 
 

 
 

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

 
Acord 58/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vistes les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres, i 
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 

requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 

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

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 

Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris va ser informada favorablement a la sessió de 
la Comissió d’Afers Acadèmics d’1 de juliol de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i de Programació 

Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents: 
 

- Formació de professorat d’educació secundària, obligatòria i batxillerat, formació professional i 

ensenyament d’idiomes. 
- Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades/Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies 

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

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

 
Acord 59/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

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

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

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

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

 
Atès que la proposta de modificació de denominació de màsters universitaris va ser informada favorablement a 
les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics d’1 de juliol de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i de Programació 
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de les denominacions dels Màsters Universitaris següents: 

 
- Màster universitari en Recerca en Salut Mental, que passa a denominar-se Màster universitari en 

Iniciació a la Recerca en Salut Mental.  
 

SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
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TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l’execució i el seguiment de 

l’acord primer. 

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

 
Acord 60/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vistes les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de Postgrau. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 

com la resta de normes d’aplicació general. 
 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

Vist l’article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de nous títols de doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió de Doctorat d’11 de juliol de 2013. 

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

Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de doctorat següent: 
 

- Dret 
 

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

competències. 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 61/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vistes les diverses peticions de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial 

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

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
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Vist l’article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de modificació de denominacions de títols de doctorat va ser informada favorablement a la 
sessió de la Comissió de Doctorat d’11 de juliol de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis sobre Persona i Societat al 

Món Contemporani, que passa a denominar-se Persona i Societat al Món Contemporani. 

SEGON.- Elevar l’aprovació de la modificació de la denominació del títol de doctorat al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. 

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

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

 
 
Acord 62/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 

Vistes les peticions de creació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les 

propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 

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

Atès que la proposta de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser informada 

favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics d’1 de juliol de 2013. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del nou títol de màster propi següent: 
 

- Màster en Humanitats Digitals  
 

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

 
- Diploma de Postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals  
- Diploma de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals  
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TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 

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

 
 
 
Acord 63/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vistes les peticions de modificació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 

acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 

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

Atès que la proposta de modificació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser informada 
favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics d’1 de juliol de 2013. 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis següents:  
 

- Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB) 

- Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració (títol interuniversitari UAB-UB) 

 

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de postgrau propis següents:  
 

- Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa a denominar-se 

Diploma de postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB) 
- Diploma de Postgrau en Infografia Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se 

Infografia Multimèdia 
 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la modificació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 

QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 64/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 

Vist el que disposa l’article 8 dels Estatuts de la UAB on s’estableix que la UAB es compromet a promoure la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones en les seves normes d’autogovern, abordant els àmbits de l’accés 
en igualtat de condicions a l’ensenyament i recerca universitària, al treball i promoció professional, 
l’organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere i la promoció de la representació 
equilibrada en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions dins la universitat. 
 

Vist el que disposen els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, on s’estableix que les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors hauran d’elaborar 
i aplicar  plans d’igualtat, i es regula el concepte i contingut d’aquests plans. 
 
Vist el que disposa l’article 15 de l’esmentada Llei orgànica on es recull que les administracions públiques 
integraran la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones de forma activa en el desenvolupament 
del conjunt de les seves activitats. 

 
Vista la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats que contribueix a enquadrar el principi d’igualtat en el marc acadèmic universitari.  
 
Atès que en el Preàmbul de la Llei 4/2007 s’indica que aquesta Llei no oblida el paper de la universitat com a 
transmissora essencial de valors. El repte de la societat actual per aconseguir una societat tolerant i 
igualitària, en la qual es respectin els drets i llibertats fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, ha 

d'arribar, sens dubte, a la universitat. Aquesta Llei impulsa la resposta de les universitats a aquest repte a 
través no només de la incorporació d’aquests valors com a objectius propis de la universitat i de la qualitat de 
la seva activitat, sinó mitjançant l'establiment de sistemes que permetin arribar a la paritat en els òrgans de 
representació i a una major participació de la dona en els grups d'investigació. Els poders públics han de 
suprimir els obstacles que impedeixen que les dones estiguin presents en els òrgans de govern de les 
universitats en el nivell més elevat de la funció pública docent i investigadora, d'acord amb el percentatge 

que representen entre els llicenciats universitaris. A més, aquesta reforma introdueix la creació de programes 
específics sobre la igualtat de gènere, d'ajuda a les víctimes del terrorisme i l'impuls de polítiques actives per 

garantir la igualtat d'oportunitats a les persones amb discapacitat. 
 
Vist el que disposa la Normativa de la UAB en matèria de representació equilibrada de homes i dones i sobre 
l’observatori per a la igualtat aprovada per acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012. 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar el III Pla d’Igualtat entre Homes i Dones de la UAB, que s’annexa. [Document] 
 

SEGON.-. Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Estudiants i Cooperació per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Observatori per a la Igualtat de la UAB als efectes pertinents. 
 
 
 
Acord 65/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de modificació del Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i 

Instituts Universitaris d’Investigació i Centres de Recerca Propis presentada pel vicerectorat d’Estudiants i 
Cooperació. 
 
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.  

Vista la necessitat de garantir la representativitat dels estudiants a la Facultat o Escola on cursen els estudis 
s’entén convenient preveure l’existència d’un òrgan que els sigui propi i a través del qual es sentin 

representats, es puguin coordinar i suposi un espai de debat propi.   

http://www.uab.cat/doc/Tercer_pla_igualtat_dones_homes_CG1750713
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Atesa la necessitat que les Facultats o Escoles adaptin els seus reglaments en el termini més breu possible per 
tal els Consells d’Estudiants de les Facultats o Escoles estiguin plenament implantats a finals de l’any 2013.  

 
Vist l'article 3 del Reglament del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell 
de Govern de data de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern pel qual serà 
competent per aprovar el seu reglament i els reglaments d’altres òrgans o estructures universitaris centrals o 
territorials que no tinguin atribuïda aquesta competència, així com elaborar les directrius que han de seguir els 
reglaments de les facultats i escoles, dels departaments i dels instituts universitaris d’investigació i centres de 

recerca propis de la Universitat i ratificar-los un cop hagin estat aprovats pels òrgans competents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i 
Instituts Universitaris d’Investigació i Centres de Recerca Propis, que s'annexa. [Document] 
 
SEGON.- Abans del 31 de desembre de 2013 les Facultats i Escoles hauran d’adaptar els respectius reglaments 
a la modificació proposada i crear, en el cas que no existeixi amb anterioritat, el Consell d’Estudiants de la 

Facultat o Escola.  
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l'execució i el seguiment d’aquest l'acord. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

 
Acord 66/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el Reglament del Registre General 
de la UAB. 

 
Atès que l’article 15 del Reglament estableix l’horari de funcionament del Registre General ubicat a l’edifici del 
Rectorat, però, en canvi, no fixa els horaris dels registres auxiliars sinó que remet la seva publicació a la Seu 
Electrònica de la Universitat. 
 
Per tal d’evitar la modificació del Reglament del Registre General cada vegada que es produeixi un canvi en 
l’horari es proposa que aquest Reglament no reguli específicament l’horari del Registre ubicat a l’edifici del 

Rectorat, sinó que aquest vingui fixat, també, a la Seu Electrònica. 
 
Atès que proposta podrà contribuir a la millora i l'eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l'activitat 

administrativa de la Universitat.  

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

 
PRIMER.- Modificar l’article 15 del Reglament del Registre General de la UAB aprovat pel Consell de Govern en 
data 17 de novembre de 2010 el qual quedarà redactat amb el text següent: 
 

Article 15. Horari de funcionament dels registres de la UAB  
 

1. El Registre General, ubicat a l’edifici del Rectorat, i els registres auxiliars, l’adreça dels quals 
s’especifica a l’annex 1 d’aquest reglament, tindran l’horari que s’especifica a la seu electrònica 
http://www.uab.cat/seuelectronica i a la pàgina web de la Universitat http://www.uab.cat.  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_RMarc_Facultats_CG17072013
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2. La Secretaria General publicarà, amb antelació suficient, qualsevol modificació en els horaris dels 
registres.  

   
SEGON.- Comunicar el present acord a la secretària general, al gerent i al cap de l’Oficina de Gestió de la 
Informació i de la Documentació, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 

Acord 67/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
En data 30 de març de 2011 el Consell del Departament d’Economia de l’Empresa va aprovar la proposta de 
canvi de nom del Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament d’Empresa.  
 
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de 
nom d'un departament. 

 
Atès que en data 5 de juny de 2013, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell de 
Govern va acordar obrir un període d’informació de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, 
instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic poguessin presentar al·legacions en relació amb 
l’expedient de canvi de denominació del Departament d’Economia de l’Empresa. 
  
Atès que en el període d’informació pública el doctor José María de Dios, en la seva qualitat de membre del 

Consell de Govern de la UAB, ha presentat un escrit d’al·legacions.  
 
Vist l’escrit d’aclariments adreçat pel director del Departament d’Economia de l’Empresa.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el canvi de nom del Departament d’Economia de l’Empresa que passa a denominar-se 
Departament d’Empresa. 
 
SEGON.- Modificar el Reglament del Departament d’Economia de l’Empresa amb els canvis de denominació 
corresponents, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 

 
TERCER.- Ordenar l’entrada en vigor dels acords anteriors a partir de l’1 d’octubre de 2013. 
 
QUART .- Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al Departament d’Economia de l’Empresa, a la Facultat d’Economia i 

Empresa i als altres departaments adscrits a la Facultat. 

 
SISÈ.- Comunicar el present acord als altres departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i 
escoles.  
 
 
 
Acord 68/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta de conveni entre la UAB, el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF).  
 
Atès que l’article 16.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la Universitat, d'acord amb les facultats o escoles 
implicades en l'àmbit de la salut, pot establir, en el marc de la legislació vigent relativa al règim de concerts 

entre les universitats i les institucions sanitàries, convenis de col·laboració docent amb hospitals i altres centres 

sanitaris assistencials. 
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Atès que la disposició addicional setena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 

modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOU) disposa que correspon al Govern establir les bases 
generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, en les que s’hagi d’impartir 

ensenyaments universitari, a efectes de garantir la docència pràctica de medicina, farmàcia i infermeria i altres 
ensenyaments que així ho exigeixin i que en aquests moments segueix vigent el Reial decret 1558/1986, de 28 
de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions 
sanitàries, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny, i 1652/1991 d’11 d’octubre. 
 
Atès que en data 29 de març de 2001 la UAB i l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (actualment Consorci 

Parc de Salut Mar) i l’Institut Municipal de Salut Pública (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya) a 
l’empara del que disposa el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del 
règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, varen formalitzar un concert hospitalari per 
a la impartició dels estudis i la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut i que aquest conveni va substituir 
els anteriors que s’havien materialitzat entre aquestes institucions des de l’any 1970. 
 
Atès que des del curs acadèmic 2008-2009, la UAB i la UPF imparteixen en els centres del PSMAR la titulació de 

grau en Medicina. 
 
Atès que la UAB, la UPF i el PSMAR estan interessats a establir un únic instrument que reguli la realització 
conjunta del grau en Medicina en el marc dels serveis i els centres del PSMAR i han constatat la necessitat de 
formalitzar un nou concert en substitució del fins ara vigent, signat exclusivament amb la UAB. 
 
Atès que la proposta esmentada s’ajusta al Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, abans esmentat i a la resta 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci MAR 
Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell Social per a la seva aprovació. 

 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord 
primer 
 
 
 
Acord 69/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
El Vicerector de Relacions Institucionals i Territori presenta la proposta relativa al Nomenclàtor de carrers de la 
UAB que es fonamenta en els motius, criteris i objectius següents: 

 
Motivació: 
 

Les cada vegada més freqüents dificultats per identificar els edificis, els espais, els entorns de la universitat i 
per tant de poder  localitzar-los en un entorn territorial fan augmentar la sensibilitat per afrontar la iniciativa de 
disposar d'un nomenclàtor, és a dir, una identificació universal dels carrers que composen l'entramat urbà del 
campus de Bellaterra. 

La complexitat de l'entramat de xarxa viària, i el seu constant creixement, no fa sinó complicar la capacitat de 

localització i d'identificació dels elements que composen el campus. A més, de forma espontània, s'han anat 
identificant alguns espais, entorns o zones de manera popular sense que s'hagi adoptat de forma institucional i, 
de vegades agreujat amb que el mateix espai, edifici o entorn ha estat nomenat de formes diferents, prestant-
se a confusió. 

Per aquests motius es planteja una proposta de nomenament dels carrers del campus amb la finalitat que sigui 
la nomenclatura institucional i sigui adoptada de forma generalitzada. 
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Criteris: 

El criteris que s’han seguit  per elaborar el Nomenclàtor han estat els següents:  

 La proposta es va orientar sota els criteris d'utilitzar noms o topònims propis de la zona i del territori, ja 
sigui en temps passats (previs a la implantació de la Universitat) com més actuals, fruit de la curta història 
de la nostra Universitat. En aquest sentit, alguns dels noms proposats evoquen noms derivats de l’època en 

que els terrenys eren d'ús agrari, de camins existents a inicis del segle passat, vestigis ancestrals, 
referències de localitzacions o emplaçaments de masies o construccions anteriors ( carrer Ho-Chi-Minh, 
carrer de les sitges, avinguda de Serragalliners, etc.). 

 D'altres identifiquen o evoquen noms de més recents referències sobre el propi entorn o la jove història de 
la UAB (carrer de les columnes, carrer de l'escoleta, plaça de les oliveres, etc.). 

Objectius: 

 L’objectiu que es pretén assolir és, bàsicament, la identificació dels carrers amb la finalitat de facilitar la 

seva localització de forma molt més àgil i precisa. 

 L’objectiu es pretén aconseguir mitjançant la utilització de noms vinculats amb la pròpia universitat i el seu 
passat, evitant semblances amb un entramat urbà de ciutat i marcant una clara voluntat diferenciadora 
amb conceptes personalitzats i exclusius.  

Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per pels acords de 13 de juliol i de 15 de desembre de 2011, de 25 d'abril, 
17 de juliol i 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, precepte que determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern 
correspondrà a aquesta Comissió informar sobre la proposta que li sigui presentada. 
 
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització ha informat favorablement la proposta de nomenclàtor de la 
UAB en la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2013. 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de Nomenclàtor dels carrers de la UAB, que s’adjunta. [Document] 
 
SEGON.-  Encarregar el vicerector de Relacions Institucional i Territori l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
 

 
Acord 70/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i 
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 

Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que  correspon al Consell social, a proposta del Consell de 
Govern, l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
 
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament del Consell Social pel que fa a les competències 
per aprovar la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB. 
 

Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 26 de juny de 2013 va informar 
favorablement de la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2012 i es va acordar elevar-lo al Consell de Govern i 

al Consell Social per a la seva aprovació. 
 

http://www.uab.cat/doc/Nomenclator_carrers_UAB
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Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les 

propostes que correspon aprovar al Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents  

 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponents a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2012, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al  Consell Social  per a la seva aprovació, si escau, per tal que aquest 

exerceixi les seves competències d’aprovació de la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2012. 
 
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
 
 

 
Acord 71/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
L’article 66.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, estableix que les reclamacions presentades contra les propostes de les comissions dels 
concursos d’accés seran valorades per una comissió formada per set catedràtic d’universitat pertanyents a 

diversos àmbits del coneixement, designats en la manera que estableixin els estatuts, amb ampla experiència 
docent i investigadora. 

 
En aquest sentit l’article 137.2 dels Estatuts de la UAB i l’article 50 del Reglament de Personal Acadèmic, 
estableix que la Comissió de Reclamacions està formada per set catedràtics d'universitat, de diverses àrees de 
coneixement amb àmplia experiència docent i investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de 
quatre anys entre els professors en actiu dels diversos camps científics. 

 
Finalment, l’article 50.3 del Reglament del Personal Acadèmic també disposa que la Comissió de Reclamacions 
és presidida pel catedràtic o catedràtica que tingui més antiguitat i exerceix les funcions de secretari o 
secretària el catedràtic o catedràtica amb menys antiguitat. 
 
Atès que el Consell de Govern en data 5 de juny de 2013 va procedir al nomenament dels membres de la 
Comissió de Reclamacions, i va encarregar el nomenament, en una propera sessió, d’un suplent addicional de 

l’àmbit de les Humanitats. 
 
Atès que, efectuades les consultes pertinents, es proposa per al seu nomenament com a suplent de la Comissió 

de Reclamacions al doctor Miquel Molist Montaña. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Nomenar el doctor Miquel Molist Montaña membre suplent de la Comissió de Reclamacions per un 
període de quatre anys a comptar des de la data de l’elecció de la resta de membres d’aquesta Comissió per 

Acord 52/2013 de 5 de juny de 2013. 
 
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Professorat i Política Acadèmic l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 
 

Tercer.- Comunicar el present acord a la persona interessada.  
 

 

http://www.uab.cat/doc/Comptes_Anuals_exercici2012
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Acord 72/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 5 de juny de 2013 pel qual s’aprova afegir una disposició addicional 

al Reglament de Personal Acadèmic de la UAB amb el text següent:  

 
Disposició Addicional 16a 
 
Pel que fa a la provisió de places de personal acadèmic contractat previst al Títol II del present Reglament, en 

el cas que la provisió ho sigui en execució d’un programa o pla extern a la pròpia Universitat, es regirà per les 
bases de l’esmentat programa o pla, que en tot cas hauran d’ajustar-se al que estableix Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist el recurs de reposició interposat, en data 3 de juliol de 2013, pel senyor Félix Balanzó Gerendian i sis 

persones més, dues d’elles delegades de la Junta de Personal Docent i Investigador, dues delegades del Comitè 
d’Empresa i tres membres de la Secció Sindical de la CGT, contra l’acord del Consell de Govern esmentat. 

 
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l’article 193 que les resolucions del rector i els acords del Claustre, 
del Consell de Govern, del Consell Social i de la Junta Electoral General exhaureixen la via administrativa, i que 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, preveu a l’article 116 que els actes administratius que exhaureixen la via administrativa 
poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat i que, per tant, 
el recurs de reposició interposat contra un acord del Consell de Govern ha de ser resolt per aquest mateix 
òrgan de govern. 
 
Vist l’informe del Gabinet Jurídic que s’annexa.  
 

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

 
PRIMER.- Declarar la inadmissió del recurs de reposició contra l’acord del Consell de Govern de 5 de juny de 
2013 interposat pels membres de la JPDI, del Comitè d’Empresa del PDI i delegats sindicals de la CGT per 

manca de legitimació activa i, en tot cas, desestimar el recurs esmentat, d’acord amb els raonaments que 
consten en la part expositiva. 
 
SEGON.- Encarregar la secretària general la notificació dels acords anteriors als recurrents. 
 
 

 
Acord 73/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació i del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió d’Afers d’Estudiants de 15 d’abril de 2013. 

 
Atès que el Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del 
Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, preveu que el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona haurà d’elaborar la proposta del seu reglament intern, que serà aprovat pel Consell de Govern de la 
universitat amb l’informe previ de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
 
Atès que la proposta presentada s’ha elaborat per donar compliment i de conformitat amb l’esmentat mandat 

del Consell de Govern. 
 
Vist l'article 8.3.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants, que estableix que li correspon informar de les propostes 
que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a les disposicions normatives 

en matèria d’estudiants, llevat que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d’Afers 

Acadèmics i a la Comissió de Doctorat. 
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Atès que el Consell de Govern en sessió de 5 de juny de 2013 va aprovar provisionalment el Reglament de 

Funcionament Intern del Consell d’Estudiants de la UAB, encarregant al Gabinet Jurídic una revisió del seu 
redactat i sotmetre el nou text a ratificació del Consell de Govern en la seva propera sessió. 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar la proposta de Reglament de Funcionament Intern del Consell d’Estudiants de la UAB que 
s'annexa. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Estudiants i Cooperació 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 74/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 

Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats a la primera avaluació AQU/2013. 
 
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones 

interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al 

Consell Social. 
 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 

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

Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la 
UAB que han obtingut avaluació positiva en la primera avaluació AQU/2013. [Document] 
 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 

Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
 
Acord 75/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB 
com a soci de número en l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya. 
 
Vistos els estatuts de l’Associació.  

 
Atès que la incorporació de la UAB a l’Associació implicaria una aportació econòmica anual per valor de 1.500 

euros. 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_funcionament_intern_CEUAB_CG17072013
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonomics_xmerits_recerca_CG17072013
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Atès que en l’estratègia europea Horizon 2020 l’envelliment de la població i, en particular, la salut mental serà 
un dels reptes estratègics de la recerca europea dels propers anys i que es considera important alinear forces 

amb les institucions regionals que impulsen la innovació en aquest àmbit, en el cas català el Clúster de Salut 
Mental. 
 
Atès que la proposta de participació de la UAB en el clúster de Salut Mental de Catalunya comporta la 
incorporació efectiva de la UAB en l’associació del clúster. 
 

Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de participació de la UAB com a soci de número en l’Associació Clúster de Salut 
Mental de Catalunya. 
 
SEGON.-  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

 
 

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 51/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics. 
 
Aprovació de la Convocatòria del Programa d’intercanvi Erasmus Pràctiques (SMP) per al curs 2013-2014. 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria d’ajuts del Programa 

d’intercanvi Erasmus Pràctiques (SMP), per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de primer i segon cicle de la UAB, durant el curs 2013-

2014. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 

 
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 de la UAB, ha adoptat els 
següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del Programa d’intercanvi Erasmus Pràctiques (SMP) per al curs acadèmic 

2013-2014.[Document] 

http://www.uab.es/doc/ConvocatoriaProgramaintercanviErasmusPractiques-SMP-2013-2014
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SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals 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 52/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 

 
Aprovació de la Convocatòria del Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d’estudiants en la modalitat de 
Pràctiques per al curs 2013-2014. 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria general del Programa 
Propi de la UAB per a la mobilitat d’estudiants en la modalitat de Pràctiques, per al curs acadèmic 2013-2014. 
 

Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de primer i segon cicle de la UAB i dels centres adscrits 
o vinculats a la UAB, durant el curs 2013-2014. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
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 de la UAB, ha adoptat els 

següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria general del Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d’estudiants en la 
modalitat de Pràctiques, per al curs acadèmic 2013-2014. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals 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 53/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics  
 
Aprovació de plans d’estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de màsters de 

renovació adaptats a la Normativa de màsters de la UAB o amb modificacions, per delegació del Consell de 
Govern. 
 

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

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 

sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
 

http://www.uab.es/doc/ConvocatoriaProgramaPropiUABmobilitatestudiantsmodalitatpractiques2013-2014
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Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

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

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

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

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents: 
 
- Màster en Estratègia i Creativitat Interactiva 
- Màster en Humanitats Digitals  
- Màster en Educació Mèdica  

- Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies  
- Diplomatura de postgrau en Estratègia i Creativitat Interactiva  
- Diplomatura de postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals 
- Diplomatura  de postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals  
- Diplomatura de postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social  
- Diplomatura de postgrau en Infografia Multimèdia  

- Diplomatura de postgrau en Gènere i Igualtat  
- Diplomatura de postgrau en Economia Cooperativa 

 
SEGON.- No aprovar, en vista de la documentació aportada, per delegació del Consell de Govern el pla d’estudis 
de la Diplomatura de postgrau en Solucions Financeres (on line). 
 
TERCER.- Demanar que es presenti la renovació del pla d’estudis de la Diplomatura de postgrau en Solucions 

Financeres, en la seva versió presencial, pel curs 2014-2015, com una nova proposta i no pel procediment 
abreujat establert a l’article 295.3 de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, 
de 2 de juliol. 
 
QUART.-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 54/2013, de 1 de juliol de la Comissió 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 
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haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 

formació permanent. 
  

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 de diplomes de postgrau propis 
següents: 

- Màster en Humanitats Digitals 
- Diploma de postgrau en Creació i Disseny de Revistes Impreses i Digitals 
- Diploma de postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals 

 

SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus 
següents: 
 

- Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB) 
- Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que passa a denominar-se Màster en Migracions 
Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració (títol interuniversitari UAB-UB) 

- Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat, que passa a denominar-se Diploma 
de postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social (títol interuniversitari UAB-UB) 
- Diploma de Postgrau en Infografia Multimèdia, Informativa i Documental, que passa a denominar-se 
Infografia Multimèdia 

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

 
 

 
Acord 55/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 

exigits per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 

data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la 

resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora 
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada. 
  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 

http://www.uab.es/doc/cursosespecialitzacio-01-07-2013
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SEGON.- Encarregar a 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 56/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta d’ordenació dels assumptes en matèria de formació permanent, per la qual, es delega la firma 
de determinats assumptes competència de la Comissió d’Afers Acadèmics en la vicerectora de 
Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 
 
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau, de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la 
resolució de determinats assumptes derivats dels estudis de formació continuada en la delegada del rector per 

a la Formació Permanent.  
 
Atesa la necessitat d’adaptar l’acord anterior a les competències d’aquesta Comissió i als canvis en l’estructura 
organitzativa en aquest àmbit. 
 
Vist l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, referent a la delegació de competències dels òrgans administratius en altres òrgans de 

la mateixa administració pública. 
 
Vist l'article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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.- Delegar la resolució dels assumptes derivats dels estudis de Formació Permanent. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la presidenta de la Comissió d’Afers Acadèmics 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 57/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de 

grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 

d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 

de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 

l’aplicació. 

http://www.uab.es/doc/Delegacioassumptesformaciopermanent
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de Grau 

següents: 
 

- Fisioteràpia 
- Logopèdia 

 
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 58/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de minors. 
 
Vist l'article 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementaria 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 estableix que els minors són itineraris d’universitat amb responsabilitat de 

programació d’un centre i oberts a estudiants de diferents graus, i que disposa, entre d’altres, que aquests 
estudis seran aprovats per la Comissió competent en matèria d’ordenació acadèmica. 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els minors següents: 
  

- Minor en Dificultats del Llenguatge i de la Veu  
- Minor en Ciències del Llenguatge  

- Minor en Estudis en Filosofia  
- Minor en Estudis Literaris i Culturals 
- Minor en Estudis Portuguesos  

 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels minors següents:  

- Minor en Estudis bascos, a partir del curs 2014-2015.  

- Minor en Estudis de gènere  
 

TERCER.- Ampliar el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció dels minors fins al 6 de setembre de 
2013. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

  
CINQUÈ.- 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. 
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Acord 59/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d’informació de simultaneïtat d’estudis. 

 
Atesa la necessitat d’informar sobre la modificació que ha sofert la simultaneïtat d’estudis del grau de Ciència 
política i gestió pública i de Dret aprovat a la Comissió d’Afers Acadèmics del 27 de maig de 2013. 
 
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.      
 
Vist l'article 12.2 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 de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la simultaneïtat d’estudis del Grau en Ciència política i gestió pública i Grau 
en Dret, aprovada a la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de maig de 2013.  
 
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. 

 
 
 
Acord 60/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de títols de 
Màsters Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
  

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

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari.  
 
SEGON.- Informar favorablement la modificació de denominació de màsters universitaris.  

 
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
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Acord 61/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 

 
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 

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

Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li hi correspon aprovar els plans 
d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a 
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 

  
- Màster Universitari en Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades / Transfusion Medicine 

and Advanced Cell Therapies  
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocuapabilitat 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 62/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 
 

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

Atesa la necessitat de modificar la memòria del títol de màster universitari en Osteopatia que es presenta, per 
tal d’adequar-la a les necessitats actuals. 
 

Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans 

d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

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

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

universitari en Osteopatia. 
 
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 63/2013, de 1 de juliol de la Comissió 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 2012/2013 i 2013/2014 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 2012/2013 i 
2013/2014 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 

comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  
 
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure 

elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser 
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria. 

 
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 als cursos 
2012/2013 i 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 als 
cursos 2012/2013 i 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 64/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 

representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2012-2013 i 2013-2014. 
 

http://www.uab.es/doc/Activitatsdonendretreconeixementcreditslliureeleccio-1-01-07-2013
http://www.uab.es/doc/Activitatsdonendretreconeixementcreditslliureeleccio-2-01-07-2013
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Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 

en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al 
curs acadèmic 2012-2013 i 2013-2014. 

 
Vist l'article 12.8 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 els 
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 

Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents 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, que 
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades. 
 
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 acadèmic per al curs 2012-2013 i 2013-
2014.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de 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 65/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2013-2014. 

 
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 i les seves modificacions posteriors, el 
qual disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors 
oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

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

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

 

http://www.uab.es/doc/Activitatsdonendretreconeixementacademicgraus2012-2013-2013-2014
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ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. 

[Document] 
 
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. 
 
 
 
Acord 66/2013, de 1 de juliol de la Comissió Afers Acadèmics 
 
Vista la Sentència del Tribunal Suprem, de data 26 de maig de 2013 (BOE 28 de juny de 2013), per la qual es 

declara nul de ple dret el Reial Decret 1707/2011 que regulava les pràctiques externes dels estudiants 
universitaris.  
 
Atès que, com a conseqüència d’aquesta declaració de nul·litat, el marc legal vigent que regula les pràctiques 
externes dels estudiants universitaris és el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial Decret 
1845/1994, de 9 de setembre, en el qual s'estipula que els estudiants universitaris hauran d'haver superat el 
50% dels crèdits de la titulació que estiguin cursant per a poder realitzar pràctiques externes. 

 
Atès que els plans d’estudis dels estudis de Grau i de Màster aprovats conforme a les disposicions del Reial 
Decret 1393/2007, de 29 d’0ctubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, preveuen la realització 
de pràctiques abans d'haver superat el 50% dels crèdits de la titulació, fet que entra en contradicció amb el que 
estableix el Reial Decret 1497/1981 abans esmentat. 
 

Atès que per tal de no perjudicar el desenvolupament correcte dels estudis de Grau i de Màster es considera 
convenient: 

 
- En el cas de les pràctiques curriculars dels estudis de Grau i de Màster, no aplicar el requisit d’haver 

superat el 50% dels crèdits de la titulació. 
- En el cas de les pràctiques no curriculars dels estudis de Màster, no aplicar el requisit d’haver superat el 

50% dels crèdits de la titulació. 

- En el cas de les pràctiques no curriculars dels estudis de Grau, haver superat almenys 120 crèdits de la 
titulació.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
La Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adaptat el següent: 
 

ACORD 
 
Donar-se per assabentat de l’aplicació dels requisits per a la realització de les pràctiques curriculars i no 

curriculars dels estudiants de grau i de màster de la UAB, arran de la declaració de nul·litat de ple dret del 
decret Reial Decret 1707/2011, que regulava les pràctiques externes dels estudiants universitaris. 
 

 
 
Acord 67/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificar els criteris de distribució 
econòmica per als màsters. 
 

Atesa la necessitat d’adequar els criteris de distribució de pressupost de funcionament dels màsters. 
 
Vist el títol IX de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
data 13 de juliol de 2011, sobre els màsters. 

  

http://www.uab.es/doc/ReconeixementCiclesFormatiusGrauSuperiorcreditsestudisgrau01-07-2013
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Vist el capítol IV de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de 

caràcter general, aprovada pel Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2011, i modificada en data 25 d’abril 
de 2012, sobre la distribució pressupostària dels màsters. 

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

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

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels criteris de distribució de pressupost de funcionament dels 
màsters. 
 
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 68/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d’aplicar els criteris de programació 
dels màsters a la UAB per al curs 2013-2014. 

 
Atesa la necessitat de decidir l’oferta de segon cicle oficial atenent els criteris de programació dels màsters, i les 

diferents característiques i orientacions d’aquests estudis. 
 
Vist l'article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist el títol IX de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre els màsters. 
 
Vist l’article 45 de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de 
caràcter general, aprovada pel Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2011, i modificada en data 25 d’abril 
de 2012, sobre la programació dels màsters. 

  
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.  
 
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de 11 d’abril de 2013, pel qual s’aproven els criteris de 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2013-2014, de 
conformitat amb els criteris de programació dels màsters universitaris de la UAB. 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica el seguiment de l’acord primer. 
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 69/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificar la Normativa d’estudiants 
visitants, que regula les estades d’estudiants visitants a la UAB. 

 
Atès la necessitat d’adequar la regulació de la matrícula extraordinària dels estudiants que accedeixen 
temporalment a la UAB per completar la seva formació acadèmica, sense integrar-se regularment en les 
ensenyaments oficials que permeten obtenir un títol de grau o màster, per tal d’atendre la demanda d’aquest 
col·lectiu. 
 
Vist el títol VIII de la normativa  del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat per l’acord del 
Consell de Govern de 2 de març 2011, i les seves posteriors modificacions, relatiu a les estades d’alumnes 
visitants a la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
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 proposta de Normativa per la qual es regula la matrícula extraordinària 
d’estudiants visitants a la UAB, 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 70/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

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

 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2013/2014  
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  
 

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

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 2013 
/2014 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. 
 
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 71/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2013-2014. 

 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

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

juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte 
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 

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

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

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. 
 
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 72/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de minors 
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Vist l'article 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementaria 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 estableix que els minors són itineraris d’universitat amb responsabilitat de 

programació d’un centre i oberts a estudiants de diferents graus, i que disposa, entre d’altres, que aquests 
estudis seran aprovats per la Comissió competent en matèria d’ordenació acadèmica. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 

Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels minors següents: 
 

- Estudis portuguesos 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de 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. 
 

 
Acord 73/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació de títols de Màsters 
Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 

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

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

Vist l'article 12.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari . 

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
 
Acord 74/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de modificació de títols de Màsters 
Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.  
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
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Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 

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

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

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de denominació de màster universitari. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
 
Acord 75/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 

estudis. 
  

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

Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li hi correspon aprovar els plans 
d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

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

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

- Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental 
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocuapabilitat 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 76/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

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

ACORDS 
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PRIMER. Aprovar la creació d'una comissió d'arbitratge per analitzar la possible competència de mercat que 
pugui existir entre els següents programes formatius:  

 
Màster Interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, Màster d'Ensenyament de Català 
per l'Acolliment Lingüístic, Diplomatura de Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística i Diplomatura de 
Postgrau en Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals, i donar indicacions de com redefinir l'oferta 
que la UAB fa dins d'aquest àmbit.  
 

SEGON. Aprovar la composició de la comissió d'arbitratge, en els termes següents:  
 
- Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 
- Lluïsa Hernanz Carbó, del Departament de Filologia Espanyola 
- Anna Cros Alavedra, del Departament de Filologia Catalana 
- Hortènsia Curell Gotor, del Departament de Filologia Anglesa 
- Enric Casany Cels, del Departament de Filologia Catalana 

- Montserrat Peregrina Pedrola, cap de la Unitat de Qualitat Docent 
 
TERCER. Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment d'aquest 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  
 

 
Acord 77/2013, de 22 de juliol 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 de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement la modificació de la denominació del màster en Administration and 

Management of Commerce and Distribution, que passa a denominar-se Màster en Retail and Distribution 
Management and Administration. 
 
SEGON. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 

Acord 78/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
La Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
PRIMER. Informar favorablement la creació del títol de la diplomatura de postgrau en Ensenyament de Català 

per a l'Acolliment Lingüístic, pel curs 2013-2014, a l'espera de la decisió de la comissió d'arbitratge sobre 
l'oferta de la UAB en aquest àmbit. 
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SEGON. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

 
 

 
Acord 79/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 
sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 

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

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

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

- Màster en Ciències Bàsiques Aplicades en Ortodòncia, 5a edició 
- Màster en Ortodòncia en MFS, 10a edició  
- Màster en Formació de Formadors, 13a edició  

- Màster en Gestió Empresarial (programa Citius), 8a edició 
- Diplomatura de Postgrau en l’Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic  
- Diplomatura de Postgrau en Clínica Equina 

- Diplomatura de Postgrau en Iniciació Professional a l'Empresa (programa Citius, títol interuniversitari 
UAB-UAM), 16a edició 
 

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 80/2013, de 22 de juliol de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la seva aprovació. 

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

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

  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució 

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

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

  
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. 
  
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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. 

 

 
I.4.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 

[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 7/2013, de 15 de juliol de la Comissió Afers d’Estudiants 
 
Vista la proposta de Normativa bàsica dels delegats i delegades des del grups acadèmics presentada per la 
vicerectora d’Estudiants i de Cooperació.  
 
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 que en el Claustre del passat dia 21 de març de 2013 es va aprovar la moció  que posava de manifest la 

necessitat de regular la figura dels delegats com a representats dels estudiants de la UAB en el si de les 
Facultats o Escoles Universitàries i aquelles altres estructures que així ho prevegin en els seus reglaments, com 
a eina bàsica del seguiment acadèmic i de la representació d’estudiants. 
 

Vistos els criteris d’elaboració de la norma que havien de regular la figura del delegat aprovats en la sessió de 
la Comissió d’Afers d’estudiants del dia 17 de juny de 2013, així com vistes les recomanacions fetes pels seus 
membres.  
 
Vistos els suggeriments efectuats pels propis delegats i delegades així com els efectuats pel grup de treball dels 
membres del plenari del Consell d’Estudiants de la UAB,  durant les reunions mantingudes els dies 29 de maig 

de 2013 i 26 de juny de 2013.  
 
Vist l'article 8.3.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el 

Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria d’estudiants, llevat de les que pel seu caràcter 
estrictament acadèmic corresponguin a una altra Comissió. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement la Normativa bàsica dels delegats i delegades de grups acadèmics. 
 

SEGON. Elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord.  
Quart. Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu" 
 

 

 
Acord 8/2013, de 15 de juliol de la Comissió Afers d’Estudiants 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Vist el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol 

de 2011. 
 
Vista la voluntat del Govern de la UAB d’oferir als seus estudiants un programa d’ajuts a l’estudi amb diferents 
finalitats, i atesa la reserva pressupostària per al curs acadèmic 2013-2014 destinada als programes de Beques 
i ajuts. 
 

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

Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona curs 2013-2014. 
[Document] 
 

SEGON.- Encarrega a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.  
 

 

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

 
Acord 11/2013, d’11 de juliol de la Comissió de Doctorat 
 
Vista les propostes de creació de nous estudis de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011 
presentades a l’Escola de Doctorat. 
 

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

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 

http://www.uab.es/doc/ProgramaajutsestudiUAB2013-2014-15-07-13
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Vist l'article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de mar de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de doctorat següent: 
 

  Dret  
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
 
Acord 12/2013, d’11 de juliol de la Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta de modificació de denominació de doctorat presentada a l’Escola de Doctorat. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 

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

les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació, modificació i supressió d'ensenyaments i títols de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la denominació del programa de doctorat Estudis sobre 
Persona i Societat al Món Contemporani, que passa a denominar-se Persona i Societat al Món Contemporani. 

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

 
 
Acord 13/2013, d’11 de juliol de la Comissió de Doctorat 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de supressió de títols de doctorat, aprovats corresponentment 
pels òrgans competents, dels que no s’ha finalitzat el seu procés de verificació. 
 
Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de doctorats iniciats en el seu dia i que no s’han 
arribat a implementar. 
 

Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la UAB. 
 
Vista la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
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Vist l'article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació, modificació i supressió d'ensenyaments de títols de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la supressió dels títols de doctorat següents: 
 

- Publicidad y Relaciones Públicas 

- Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat 

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

 
 
 
Acord 14/2013, d’11 de juliol de la Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes de programes de doctorat presentades a l’Escola de Doctorat 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 de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyament 
oficials de doctorat. 
  

Vist l’article 10 del Reial Decret 99/2011 abans esmentat en relació amb el contingut dels programes de 
doctorat i la seva verificació. 
 
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la 
verificació i acreditació dels estudis de doctorat 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 d’Investigació la Comissió de 
Doctorat ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, del contingut dels programes de doctorat, condicionat a 
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents.  
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 15/2013, d’11 de juliol de la Comissió de Doctorat 
 

Vistes les sol·licituds d’aplicació del procediment per a la defensa i arxiu de les tesis doctorals sotmeses a 
processos de protecció o transferència de tecnologia presentades a l’Escola de Doctorat. 
 

Vist l'article 368 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, segons el qual, en circumstàncies excepcionals determinades per la comissió 
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acadèmica del programa, com poden ser la participació d’empreses en el programa de doctorat o en l’escola, 

l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb 
el contingut de la tesi doctoral, es pot sol·licitar l’aplicació del procediment per a la defensa de la tesi doctoral 

sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, que assegura la no-publicitat 
d’aquests aspectes en l’acte de defensa i en l’arxivament de la tesi doctoral en repositoris institucionals 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 

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

 
PRIMER.- Autoritzar l’aplicació del procediment per a la defensa i arxiu de tesis doctorals sotmeses a processos 
de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement en els casos de dos doctorands. 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 16/2013, d’11 de juliol de la Comissió de Doctorat 
 

La Comissió de Doctorat ha adoptat el següent 
 

ACORD 
 
Autoritzar la defensa de la tesi doctoral per videoconferència d’un doctorand. 
 
 

 

I.4.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 13/2013, de 9 de juliol de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de 1 de juliol de 2013 a instàncies del Director del Servei de 
biblioteques. 

 

Atès que el Reglament del Servei de Biblioteques va ser aprovat per Acord de la Junta de Govern de 20 de juliol 
de 1995 i modificat per Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 i per Acord núm. 42/2007, de 30 
d’octubre, de la Comissió d’Investigació.   
 
Atès la proposta de nou Reglament que es presenta. 

 
Vist l'article 44.2 del text refós de la normativa UAB en matèria d’investigació que estableix la competència del 
Consell de Govern en l’aprovació i modificació dels reglaments dels serveis universitaris a proposta de les 
comissions delegades del Consell de Govern.  
 
Vist l’article 16.4.c) 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 informar favorablement les disposicions normatives en matèria 
d’investigació. 

 
Vist l’informe previ favorable de la Comissió General d’Usuaris del Servei de Biblioteques.   
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Reglament del Servei de Bilbioteques.  
 

SEGON.- Elevar aquest acord 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 14/2013, de 9 de juliol de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 1 de juliol de 2013. 
 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat de mantenir la convocatòria d’Ajuts a Revistes 
Periòdiques de Recerca durant el 2013. 

 
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, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les 
convocatòries d’ajuts de recerca. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’Ajuts a Revistes Periòdiques de Recerca 2013. [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 

 
 
Acord 15/2013, de 9 de juliol de la Comissió d’Investigació 

 
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 
 
Vistos els projectes dels 9 candidats sol·licitants que van ser objecte d’informació en la proppassada sessió de 
la Comissió d’Investigació de data 16 de maig de 2013. 
 

Atès que la Comissió d’Investigació va acordar, en sessió de 16 de maig de 2013, 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 de la 
convocatòria.   
 
Vist l’informe de la comissió ad hoc on es fa una proposta de priorització de les candidatures. 

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 

http://www.uab.es/doc/convocatoria-ajuts-publicacio-revistes-periodiques-recerca2013
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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 priorització de les sol·licituds presentades a la convocatòria de la Fundació 
Biodiversidad.[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 
 
 
Acord 16/2013, de 9 de juliol de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació d’1 de juliol de 2013. 
 

Ateses les bases de la Convocatòria d’estades de curta durada 2013 per als becaris PIF UAB aprovada a la 
sessió de la Comissió d’Investigació de 16 de maig de 2013.  
 
Vista la proposta de resolució preparada per l’Àrea de Gestió a la Recerca. 
 
Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, 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 de recerca, la Comissió 

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria d’estades de curta durada 2013 per als becaris PIF UAB. 
[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. 
 
 

Acord 18/2013, de 9 de juliol de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 1 de juliol de 2013 segons sol·licitud de data 23 de 
juny de 2013 per la creació del centre d’estudis i de recerca amb la denominació CENTER FOR GLOBAL ANIMAL 
LAW AND POLICY –CGALP- (Centre de Dret Animal Global i Polítiques) segons sol·licitud de data 23 de juny de 
2013 per la doctora Teresa Giménez Candela. 
 

Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principal, la proposta d’activitats i la relació de 
persones que formen part del CGALP i l’estudi de viabilitat econòmica del mateix.  
 
Atesa la proposta de reglament del CGALP. 
 

Vist l’informe favorable dels departaments implicats sobre la pertinença de la seva creació.  
 

http://www.uab.es/doc/Prioritzacio-solicituds-presentades-convocatoria-Fundacion-Biodiversi
http://www.uab.es/doc/ResoluciOconvocatOriaestadescurtadurada2013-becaris-PIF-UAB
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Vistos els articles 16 a 20 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per 

acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, per la qual es regula el règim jurídic dels centres 
d’estudis i de recerca.  

 
Vist l’article 16.4.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 informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades 
pel Consell de Govern pel que fa a la creació de centres d’estudis i 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.- Informar desfavorablement la creació del Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació CENTER 
FOR GLOBAL ANIMAL LAW AND POLICY –CGALP- (Centre de Dret Animal Global i Polítiques).  
 
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 

 
I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 15/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vista la llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, que va establir en la seva disposició addicional 2a. que per 
promoure les noves figures contractuals permanents, la Generalitat ha d’elaborar i dotar pressupostàriament un 
pla que fixi en dotze anys la creació de 400 contractes de catedràtic contractat i 800 de professorat agregat, a 
raó aproximada de 100 contractes de catedràtic o professor agregat per any, contractes que ha de cofinançar 
en el 50%. 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 3 de juliol de 2010, pel qual s’aprova 
el Pla Serra Húnter de professorat per al període 2012-2015, i es concreten les seves característiques. 
 
Vist l’apartat 2 de la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que determina 
les noves previsions i disposicions que cal aplicar al Pla Serra Húnter. 
 

Vist el conveni de col·laboració entre el departament d’Economia i Coneixement i les universitats públiques 

catalanes de 5 d’octubre de 2012 per al desenvolupament del pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 
permanent en el període 2012-2015 i vist el  conveni entre la secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Economia i el coneixement i les Universitats Públiques Catalanes per coordinar la publicitat i el 
procediment selectiu de les contractacions del professorat en el si del pla Serra Húnter, de data 14 de 
desembre de 2012. 

Vista la disposició addicional 16a del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB pel que fa a la provisió de 
places de personal acadèmic contractat previst al Títol II del Reglament. 
 
Vist l'article 18.2 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’aprovació de les convocatòries de personal 
acadèmic contractat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents  
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria Serra Húnter 2013. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a 
la Recerca per tal que adoptin les mesures necessàries per fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 16/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria d’estades de curta durada 2013 per als becaris PIF UAB. 
[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. 
 
 
 
Acord 17/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vistes les propostes dels departaments, per a nomenaments del professorat emèrit pel curs 2012-2013. 

 
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre,  d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que 
disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre 
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat. 

 
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes 
de selecció del professorat emèrit. 
 
Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, que regula el procediment 

per a la proposta de nomenament del professorat emèrit, i fa la competència a la Comissió de Personal 
Acadèmic per a la seva aprovació. 
 

Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà i es lliurarà la documentació corresponent a les 
propostes de professorat emèrit pel curs 2013-2014. 
 

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

PRIMER.- Aprovar, si escau, les propostes que han fet arribar els departaments del professorat emèrit. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioconvocatoriaSerraHunter2013-180713
http://www.uab.cat/doc/AprovacioresolucionzenaconvocatoriabequesPIFdepartamentsdelaUAB2013-2014
http://www.uab.cat/doc/Avaluaciodelespropostesdelsprofessorsemerits180713
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Acord 18/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 9 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, que preveu que els departaments 
són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits del 
coneixement en un o diversos centres, d’acord amb la programació docent de la universitat, de donar suport a 
les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, i d’exercir les altres funcions que siguin 

determinades pels Estatuts. 
 
Vist l’article 8 del Reial Decret 2360/1984, de 12 de desembre, de Normes Bàsiques dels Departaments 
Universitaris que estableix que a petició d’un Departament, la Junta de Govern de la Universitat podrà 
autoritzar l’adscripció temporal al mateix de fins a dos professors que pertanyin a un altre o altres 
Departaments, previ informe favorable d’aquests.  
 

Vist l’article 21.2 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que estableix que excepcionalment, el Consell de Govern pot autoritzar que membres 
del personal acadèmic d’un àrea de coneixement o especialitat s’adscriguin a departaments diferents d’aquells 
al qual estigui adscrita la seva àrea o especialitat. 
 
Vista la sol·licitud d’una professora titular d’universitat del departament de Filologia Catalana, la qual sol·licita el 
canvi d’adscripció de departament al de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, i 

vistos els informes dels Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials i del 
de Filologia Catalana informant favorablement el canvi d’adscripció departamental. 
 
Vist l’article 18.2 f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon, 
per delegació del Consell de Govern, autoritzar l’adscripció de membres del personal acadèmic d’una àrea de 

coneixement o especialitat en departaments diferents des de la seva àrea o especialitat.   
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar, l’adscripció provisional de la doctora Anna Cros Alavedra, del departament de Filologia 
Catalana al departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.  
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a 
la Recerca per tal que adoptin les mesures necessàries per fer-los efectius. 

 
 
 

Acord 19/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 

privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 
Atès que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya ha sol·licitat a la UAB que un investigador de la seva entitat exerceixi tasques de recerca a l’Institut 

de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB. 
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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 al doctor Víctor Sarto Monteys del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Encarregar  a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 

 
Acord 20/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
A proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, 
ha adoptat el següent 
 
ACORD 

 
Informar desfavorablement el recurs d’alçada d’una professora en data 16 de juny de 2013 contra l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 27 de juny de 2013, en el sentit de ratificar la consideració del resultat del 
procés de la Convocatòria d’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat Funcionari i Contractat de la UAB per 
trams meritats fins el 31 de desembre de 2012 con no favorable, un cop analitzades les al·legacions 
presentades per la professora en data 03/06/2013. 

 
 

I.4.6. Comissió de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 3/2013, de 19 de juliol de la Comissió Política Lingüística 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals. 
 

A la sessió del proppassat 14 de febrer es van aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2013. 
 
Durant la sessió s’informarà del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de llengües per a l’any 
2013. 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, ha adoptat el 

següent 

 
ACORD 
 
Estar informats del desenvolupament de les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2013. 

 
 

 
Acord 4/2013, de 19 de juliol de la Comissió Política Lingüística 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals. 
 
A la sessió del proppassat 14 de febrer es van aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2013. Entre 

les actuacions aprovades hi ha la 2.C.1: Promoure l’organització de jornades científiques i tècniques que 
contribueixin a projectar la UAB com a referent en l’àmbit de les llengües. 

 
Durant la sessió es presentarà la convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades sobre la 
gestió del multilingüisme en l’educació (v. annex 1). 
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Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, es presenta a la Comissió de Política Lingüística de la UAB 
l’adopció, si escau, dels següents 

 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades sobre la 
gestió del multilingüisme en l’educació.[Document] 

 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
 

II.1. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució del rector, de 16 de juliol de 2013, per la qual es designa el vicerector de Projectes Estratègics i 
de Planificació, doctor Lluís Tort Bardolet, rector suplent durant el període comprès entre l’1 i el 31 d’agost de 

2013, ambdós inclosos. 

 
Resolució del gerent, de 27 de juliol de 2013, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims per a  
al període de vacances d’agost de 2013, que tot seguit es transcriuen: 
 

Organització dels serveis mínims per al període de vacances d’agost de 2013 
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Resolució del gerent, de 30 de juliol de 2013, per la qual es crea la Unitat de Programació Docent, amb 
depencència orgànica de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica. 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 2 de gener de 2013, entre la UAB, el Servei Català de Salut a través de l’Organització de 
Transplantaments, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per 

promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants universitaris en medicina (coordinació 
de l’intercanvi d’òrgans per a transplantaments). 

 
Conveni de 6 de març de 2013, entre la UAB i Catalunya Caixa per a la pròrroga del conveni de creació del 
consorci per al disseny, construcció equipament i explotació del centre de biotecnologia animal i teràpia gènica-
plataforma fenotipal metabòlica (CBATEG - MOUSE CLINIC) 

 
Conveni de 6 de març de 2013, entre la UAB i CatalunyaCaixa per a la renovació del conveni de col·laboració 
subscrit el 28 de maig de 2008 per a la realització i desenvolupament de projectes en matèries coincidents amb 
les línies d’actuació d’ambdues institucions. 
 
Conveni de 30 de març de 2012, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per establir la col·laboració en el marc dels estudis de Doctorat Conjunt en 

Aqüicultura. 
 
Conveni de 22 de març de 2013, entre la UAB i la Renmin University of China (RUC) (Xina) agreement for a 
Double Master Degree in European and Chinese Law (doble titulació). 

 
Conveni de 2 d’abril de 2013, entre la UAB i Felnuti, S.L. per establir un marc de col·laboració en aspectes 
de col·laboració docent. 

 
Conveni de 17 d’abril de 2013, entre la UAB i el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA) per tal 
d’establir el marc de col·laboració pel que fa a la recerca, la docència i l’expertesa institucional. 
 
Conveni de 30 d’abril de 2013, entre la UAB i la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa (Portugal) (FCSH-UNL) per tal d’establir una col·laboració permanent entre el Centre d’Estudis 

de l’Època Franquista i Democràtica de la UAB (CEFID-UAB) i l’Instituto d’Història Contemporània de la FCSH-
UNL. 
 
Conveni de 12 de juny de 2013, entre la UAB i la Beijing Technology and Business University (BTBU) per 
establir un marc de col·laboració. 
 

Conveni de 10 de juliol de 2013, entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF) per tal d’establir un marc de col·laboració docent. 
 
 

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

 
Conveni de 25 de juny de 2012, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per a la 
realització conjunta del Màster Universitari en Formació del Professorat en Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerar, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
 
Conveni de 29 de juny de 2013, entre la UAB i la Agencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) pel qual es prorroga el conveni de creació del consorci per al disseny, construcció equipament i 

explotació del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica - Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEG – 
MOUSE CLINIC). 
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Conveni de 31 de juliol de 2012, entre la UAB i la Fundació Parc de Recerca (FPRUAB) per resoldre el 

conveni de col·laboració entre la UAB i la FPRUAB de 15 de gener de 2008 pel qual el senyor Jordi Marquet 
cessa com a director de la Fundació. 

 
Addenda de 19 d’octubre de 2012, entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) al conveni per al desenvolupament d’una eina de consulta d’indicadors de qualitat de les 
universitats.  
 
Conveni de 14 de febrer de 2013, entre la UAB i Bioinformatics Barcelona (BiB) per a la creació del 

“Bioinformatics Barcelona” (BiB). 
 
Conveni de 20 de febrer de 2013, entre la UAB i l’Agència de Protecció de la Salut per a l’avaluació del 
projecte demostratiu del pla transversal d’educació i promoció de la salut en infants i joves de la Garrotxa. 
 
Conveni de 7 de març de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Banyoles per a la digitalització per part de la 
Biblioteca de Veterinària del Fons documental dipositat al Museu Darder de Banyoles en el marc del projecte de 

digitalització del Fons d'Història de la Veterinària. 
 
Addenda de 17 d’abril de 2013, al conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB, la Universitat de Barcelona 
(UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a la realització del 
Màster en Gestió Pública 2012 – 2013. 
 
Addenda de 22 d’abril de 2013, al conveni de 23 de març de 2010 entre la UAB i el Centre de Recerca en 

Sanitat Animal (CRESA) per tal d’adscriure l’activitat de recerca de Jorge Martínez Martínez. 
 
Conveni de 23 d’abril de 2013, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona 
(UdG), la Universitat Pompeu Fabra (UPF),  i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a la realització del Màster 
Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge del curs 2013 – 2014. 
 

Conveni de 26 d’abril de 2013, entre la UAB i la senyora Roser Guàrdia i Bassols pel qual la senyora Guàrdia 
cedeix gratuïtament a la UAB la titularitat de la biblioteca i arxiu del profesor Jordi Castellanos. 

 
Conveni de 30 d’abril de 2013, entre la UAB i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel 
qual el Departament de Cultura ofereix 6 places per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques externes 
per als alumnes de les llicenciatures en Història i Història de l'Art de la UAB – 2013. 
 

Conveni de 10 de maig de 2013, entre la UAB i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau (IRHSCSP) pel reconeixement dels investigadors de l’IRHSCSP com a investigadors vinculats a la 
UAB (IVU’s). 
 
Conveni de 17 de juny de 2013, entre la UAB i el señor Rafael Tasis i Ferrer, pel qual el señor Tasis dóna a 
la UAB una col·lecció configurada per llibres, revistes, cartes i altra documentació personal del seu pare, 
l’escriptor Rafael Tasis i Marca. 

 
Conveni de 20 de juny de 2013, entre la UAB, l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i la Universitat 
de Barcelona (UB) per donar suport al màster oficial en Educació de les persones adultes 2013 – 2014 que 

organitza la UAB i la UB, deixant sense efecte el conveni signat a data 18 de juliol de 2008. 
 
Addenda de 20 de juny de 2013, al conveni de 17 de setembre de 2010 entre la UAB i el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la incoroporació a jornada parcial del professorat destinat en 
centres educatius del Departament d’Ensenyament a la UAB. 
 
Conveni de 27 de juny de 2013, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) pel qual la UAB 
transmet la instal·lació radioactiva de 3ª categoria IR-B/451 – IRA-2515, a la FHCV. 
 
Conveni de 28 de juny de 2013, entre la UAB i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR) per a la gestió de les beques de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat universitari que 
convoca el Ministeri competent en materia d’Universitats. 
 
Conveni de 9 de juliol de 2013, entre la UAB i la Fundació Catalunya – La Pedrera per tal que els serveis 
corresponents de la UAB i de l’Hemeroteca elaborin la relació de materials i cartells disponibles i seleccionin 

aquells que puguin ésser d’interès segons les demandes de la UAB. 
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Conveni de 12 de juliol de 2013, entre la UAB i la Fundació Catalunya – La Pedrera pel qual s’estableix la 

col·laboració per a Beques de Postgrau. 
 

Conveni de 17 de juliol de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Ripollet per a emmarcar l’actuació en la 
participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2013. 
 
Conveni de 23 de juliol de 2013, entre la UAB, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de l’estudi de 
l’ecologia dels senglars (Sus Scrofa) i la seva distribució en ambients mediterranis per a l’elaboració del Pla de 

Gestió al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
 
Conveni de 25 de juliol de 2013, entre la UAB i Servicios Genéticos Porcinos, S.A. per a la custodia i 
emmagatzematge de cadàvers canins. 
 
Conveni de 8 de juliol de 2013, entre la UAB i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per a l’asdscripció de l’ICO 
a la UAB com a Institut Universitari d’Investigació. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Escoles universitàries adscrites 

[tornar a l’índex] 

 
Ordre ECO/176/2013, de 17 de juliol, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, per la qual s’autoritzen l’adscripció d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, a la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la implantació de l’estudi universitàri oficial de grau en disseny [DOG 30/07/2013 
núm. 6428] 

 
 
 
 

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

 
Acord 67/2013, de 17 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el canvi de nom del Departament 

d’Economia de l’Empresa que passa a denominar-se Departament d’Empresa. [Acord] 
 
 
 

 

IV.3. Administració universitària 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent, de 30 de juliol de 2013, per la qual es crea la Unitat de Programació Docent, amb 
depencència orgànica de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica. Codificació BADUS: 2519. [Resolució]. 

 

 

 
 
IV.4. Participació en altres centres 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 45/2013, de 19 de juliol, del Consell Social, pel qual s’aprova la participació de la UAB en 

l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya [Acord] 

 
 
 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6428/1312048.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6428/1312048.pdf
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Stefan Felix Van Hemmen 

Almazor coordinador d’Intercanvis d’Estudiants de la Llicenciatura i Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
de la Facultat d’Economia i Empresa. 

 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque degana 
de la Facultat de Dret.  
 
Resolució del rector, de 18 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Ramon Baldrich Caselles 
coordinador de Laboratoris de l’Escola d’Enginyeria. 
 

 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2013, per la qual el senyor Antonio Martín Artiles cessa com a 
coordinador dels Programes de Màster de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

 

Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual el senyor José María de Dios Marcer cessa com a 
degà de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual el senyor Yancy Vaillant cessa com a coordinador 
d’Intercanvis d’Estudiants de la Llicenciatura i Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat 

d’Economia i Empresa. 
 
 

V.2. Escoles adscrites i vinculades   
[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Josep Bartomeu 

Cladera Cerdà com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Ciències 
de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Enric Macarulla 

Sanz com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Ciències de la 
Salut. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Jaume Farrés Vicén representant 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut. 
 

Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova la senyora Concepció Pinyol Pérez com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Ciències Socials. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Carme Armengol Asparo 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Ciències Socials. 
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Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Miquel Sabrià 

Leal com a representat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i 
Fisioteràpia Gimbernat. 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Mariano Baig 
Aleu com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs 
Cerdà. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament de la senyora Mercedes 

Rullán Ayza com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica 
Tomàs Cerdà. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Ramón Vilanova Arbós 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Bernardo Castellano López 

representat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 
Gimbernat. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Joan Sorribes 
Gomis com a delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Salesiana de Sarrià. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament de la senyora Dolores 

Isabel Rexachs del Rosario com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Salesiana de 
Sarrià. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Jordi Suñé 
Tarruella com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Salesiana de Sarrià. 
 

Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Carme Casablancas Segura 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI). 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Eduardo César Galobardes 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI). 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Jessica Patricia Jaques Pi 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Montserrat Rifà Valls 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Miquel Molins Nubiola 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora María José Recoder Sellarés 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 

(ESAGED). 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Campillo Guajardo 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
(ESAGED). 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Javier Antón 
Pelayo com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED). 
 

Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Immaculada Ponsa Arjona 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual renova el senyor Eduard Escriche Escriche com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 
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Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Jaime Juan Ferrer Sancho 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 

 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor José Luís Roig 
Sabaté com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Turisme i 
Direcció Hotelera (EUTDH). 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament del senyor Antoni F. Tulla 

Pujol com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció 
Hotelera (EUTDH). 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Buenaventura Bassegoda 

Hugas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual renova el nomenament de la senyora Teresa 
Camps Miró com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre d’Art i 
Disseny. 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Carlos Guarner Aguilar 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau. 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Antonio Escartín Siquier 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual la senyora Lina Sanou Vilarrodona cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de 
Manresa. 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual la senyora Maria Mercè Edo Basté cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Ciències Socials. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual el senyor Josep Nebot Cegarra cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual la senyora Rosa Miró Ametller cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 
 

Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual el senyor Marcial Murciano Martínez cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual el senyor Félix Ibáñez Fanes cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual la senyora Núria Llorens Moreno cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual el senyor Josep Vendrell Roca cessa com a delegat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual el senyor Joan Monés Xiol cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 
Gimbernat. 
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Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual el senyor José Enrique Ruíz Domènec cessa com a 

delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
(ESAGED). 

 
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2013, per la qual el senyor Manuel Jorba Jorba cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
(ESAGED). 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual la senyora Montserrat García Caldés cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola universitària d’Infermeria de Sant Pau. 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual el senyor Francesc Jané Carrencà cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola universitària d’Infermeria de Sant Pau. 
 
Resolució del rector, de 15 de juliol de 2013, per la qual el senyor Miquel Molins Nubiola cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. 

 
 

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

 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Antoni Morell Pérez coordinador 
del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. 
 
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor José López Vicario secretari del 
Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. 
 

Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Jorge Molero Mesa coordinador 

del Programa de Doctorat d’Història de la Ciència. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor José Rodríguez Álvarez 
coordinador del Programa de Doctorat de Neurociències. 
 

Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor José Tejada Fernández 
coordinador del Programa de Doctorat d’Educació. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Ricardo Marcos Dauder 
coordinador del Programa de Doctorat de Genètica. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor José Manuel Pérez Tornero 

coordinador del Programa de Doctorat de Comunicació i Periodisme. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Adolfo Tobeña Pallarés 

coordinador del Programa de Doctorat de Psiquiatria. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Miquel Domènech Argemí 
coordinador del Programa de Persona i Societat del Món Contemporani. 

 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Gonzalo Guirado López 
coordinador del Programa de Doctorat de Química. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Josep Lluís Martín Ramos 
coordinador del Programa de Doctorat d’Història Comparada, Política i Social. 

 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Jordi Mas Gordi coordinador del 
Programa de Doctorat Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Jordi Mompart Penina 

coordinador del Programa de Doctorat de Física. 
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Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Juan Morote Robles coordinador 

del Programa de Doctorat de Cirurgia i Ciències Morfològiques. 
 

Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Pere Ortín Ángel coordinador 
del Programa de Doctorat d’Economia, Organització i Gestió. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Albert Selva O’Callaghan 
coordinador del Programa de Doctorat de Medicina. 
 

Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Francisco Valero Barranco 
coordinador del Programa de Doctorat de Biotecnologia. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Montserrat Solsona Pairó 
coordinadora del Programa de Doctorat de Geografia. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Carlota Poschenrieder Wiens 

coordinadora del Programa de Doctorat de Biologia i Biotecnologia Vegetal. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Roser Pleixats Rovira 
coordinadora del Programa de Doctorat de Ciència dels Materials. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Anna Maria Matamala Ripoll 
coordinadora del Programa de Doctorat de Traducció i Estudis Interculturals. 

 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Rafaela Cuenca Valera 
coordinadora del Programa de Doctorat de Medicina i Sanitat Animals. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Caterina Calsamiglia Costa 
coordinadora del Programa de Doctorat d’Anàlisi Econòmica. 

 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Ana María Cabré Pla 

coordinadora del Programa de Doctorat de Demografia. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Elena Albanell Trullás 
coordinadora del Programa de Doctorat de Producció Animal. 
 

Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Marta Capellas Puig 
coordinadora del Programa de Doctorat de Ciència dels Aliments. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso 
coordinadora del Programa de Doctorat de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Montserrat Sarrà Adroguer 

coordinadora del Programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora Sònia Parella Rubio 

coordinadora del Programa de Doctorat de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 31 de juliol de 2013, per la qual nomena la senyora María José Solé Sabater 

coordinadora del Programa de Doctorat de Filologia Anglesa. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 24 de juliol de 2013, per la qual el senyor José López Vicario cessa com a 
coordinador del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. 
 
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2013, per la qual el senyor Pedro Antonio de Paco Sánchez cessa 
com a secretari del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. 
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V.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2013, per la qual nomena el senyor Jordi Saldo Periago director del 
Centre de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA). 
 

 

V.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2013, per la qual el senyor Buenaventura Guamis López cessa com a 

director del Centre de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA). 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

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

encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilància, al senyor 
Ramon Queralt Canora. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de juliol 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 2 de juliol de 2013, per la qual 
adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat Molina Santoro a un lloc d’auxiliar administrativa a la 

Gestió Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de juliol de 2013, per la qual 
adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Esteban Arenas Mestre a la Biblioteca de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de juliol de 2013, per la qual 

adscriu en comissió de serveis a la senyora Lluïsa Romero Ballesteros, per a ocupar la plaça d’administrativa 
responsable de Gestió Econòmica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de juliol de 2013, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Carme Alcubierre Gómez les funcions de gestió i coordinació 
de l’Administració de l’Institut de Ciències de l’Educació de Barcelona. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de juliol de 2013, per la qual 
destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Concepción Casado Martínez, per a ocupar la plaça d’administrativa 
al Departament de Química (Administració de Centre de Ciències i de Biociències). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de juliol de 2013, per la qual 
concedeix al senyor Manuel Pérez-Sala Rodés l’excedència voluntària per interès particular amb reserva de lloc 
de treball per un període mínim d’un any i màxim de tres anys. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de juliol de 2013, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor 
Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 11 de juliol de 2013, per la 

qual concedeix, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Paz Chivite Jiménez la modificació de la seva 
jornada laboral per tal que pugui realitzar treball a distància. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de juliol de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Montoriol Vilajosana, per a ocupar la plaça 
d’administrativa a l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de juliol de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Lleonart Santanach, per a ocupar la plaça 
d’administrativa al Deganat de Ciències de la Comunicació (Administració de Centre de Ciències de la 

Comunicació). 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de juliol de 2013, per la 

qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Isabel Sempere Parada, per a ocupar la plaça 
d’administrativa com a secretària de la cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de juliol de 2013, per la 
qual resol el concurs intern de trasllat per a la provisió de 8 places d’auxiliar de serveis, segons s’indica: 
 

Plaça Destinació Nom i cognoms 

A SLiPI de Ciències de l’Educació (Administració de Ciències de 
l’Educació i Traducció i Interpretació) 

María Concepción Sánchez Montes 

B SLiPI de Lletres i Psicologia (Administració de Centre de Lletres 
i Psicologia) 

Ruth Nuria Sánchez Martín 

C SLiPI de Medicina (Administració de Medicina) Montserrat Barrachina Mas 

D SLiPI de Ciències Polítiques i Sociologia (Administració de 
Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia) 

Sara Llunell Canales 

E Biblioteca d’Humanitats (Administració de Centre de Lletres i de 

Psicologia) 

Gemma-Gladys Munt Gutiérrez 

F SLiPI de Ciències i Biociències (Administració de Centre de 
Ciències i de Biociències) 

Mª Angeles Guijarro Martin 

G SLiPI de Ciències de la Comunicació (Administració de Ciències 
de la Comunicació) 

Miriam Duch Caravaca 

H SLiPI de Ciències de l’Educació (Administració de Centre de 
Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació) 

Neus Elvira Sola 

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

qual denega la reincorporació de la senyora Silvia Piqueras León. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de juliol de 2013, per la 
qual autoritza la reincorporació de la senyora Loida Ibars Samaniego al servei actiu de l’escala administrativa, 
amb destinació provisional a un lloc d’administratiu a l’Oficina de Treball Campus. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administarció i Serveis, de 26 de juliol de 2013, per la 

qual concedeix al senyor Miquel Anguera Lasheras l’excedència voluntària per incomptabilitat per passar a 
prestar serveis a una ltre cos o escala. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Adminstració i Serveis, de 26 de juliol de 2013, per la qual 
concedeix a la senyora Nieves López Izquierdo l’excedència voluntària per interès particular amb reserva de lloc 
de treball per un període mínim d’un any i màxim de tres anys. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de juliol de 2013, per la 
qual demana el canvio provisional d’adscripció de la plaça d’administratiu de secretària de la vicegerència de 
Recursos Humans, ocupat per la senyora Susana Ferrer Argelich, a l’Àrea de Personal Acadèmic, Suport a la 
Recerca i Personal Investigador en Formació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de juliol de 2013, per la 

qual autoritza la reincorporació de la senyora Olga Vallejo Moriana al servei actiu de l’escala administrativa, 
amb destinació provisional a un lloc d’administratiu al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de juliol de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Susana Ferrer Argelich. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de juliol de 2013, per la 

qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Daniel Pérez Mas, per a ocupar la plaça d’administratiu a la 
Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal, de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Judith Muñoz Calvo. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Judith Muñoz Calvo, per a ocupar la plaça d’administrativa a 

la Secretaria Tècnica del Gabinet del Rectorat. 
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Resolució del gerent, de 30 de juliol de 2013, per la qual encarrega a la senyora Eva Jiménez Rovira el 

desenvolupament i implementació del projecte de programació docent. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Paredes Canals, per a ocupar la plaça 
d’administrativa a la Secretaria Tècnica del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Rafaela Cortés Torres. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juliol de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Montserrat Paredes Canals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de juliol de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Anna Maria Doroteo Rojas, per a ocupar la plaça 
d’administrativa com a secretària de l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 

Recerca. 
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