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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 02/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 

 
Presentació del pla director de la UAB 2013-2015 
 
Exposició de motius: 
 

Vist l’article 88.a de la Llei 1/20003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist que en la sessió del Claustre de data 31 d’octubre de 2013 es va aprovar el pla director de la UAB 2013-
2015. 
 
Vist l’acord 96/2013 pres pel Consell de Govern de la UAB en data 10 de desembre de 2013, el qual estableix: 
1) Donar-se per assabentats del pla director de la UAB 2013-2015; 2) Elevar aquest pla director al Consell 

Social per al seu coneixement; 3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el 
seguiment d'aquest primer. 
 
Per tot això, en el plenari de 14 de febrer es presenta el pla director de la UAB 2013-2015 per a informació i 
debat dels membres del Consell Social, i 
 
S’ACORDA: 

 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del pla director de la UAB 2013-2015, d’acord amb el que 

consta en el document PLE 01/02-2014. 
 
 
 
Acord 03/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 

Pla anual d’actuacions del programa universitat-societat del consell social corresponent a l’any 2014 
 
Exposició de motius: 
 
Atès 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. 
 
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 03/2014 pres per la Comissió Societat-Universitat de 20 de gener, en virtut del qual s’aprova: 1) 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del 

Consell Social corresponent a l’any 2014, segons el que consta en el document CSU 01/01-2014. 2)Posar en 
coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa 
Universitat-Societat corresponent a l’any 2014 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost del 
Consell Social de l’any 2014. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 
 
Aprovar el pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 
2014, segons el que consta en el document PLE 02/02-2014. 
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Acord 04/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 

 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el 

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

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

 
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 04/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, el qual estableix: 
1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013, 
d’acord amb el que consta en el document CE 10bis/02-2014; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació 
sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
per a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document PLE 03/02-2014. 

 
 

 
Acord 05/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 
Modificació dels Criteris Bàsics per a la elaboració del Pressupost de l’any 2014 de la UAB 
 
Exposició de motius: 
 

Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 66/2013, pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aproven els 
Criteris Bàsics per a la elaboració del Pressupost de l’any 2014 de la UAB, d’acord amb el que consta en el 

document PLE 111/12-2013. 
 
Vist que en el tercer paràgraf de la primera pàgina del document PLE 111/12-2013 es fa constar el redactat 
següent: “En el moment de l’aprovació del pressupost de l’any 2014, la contrapartida pressupostària a la 
despesa per projectes ha d’estar reconeguda per la Generalitat”. 

 
Vist que en la sessió de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer de 2014, fruit del debat 
realitzat en relació al projecte del pressupost 2014 de la UAB, es resol la conveniència de modificar el redactat 
que es fa constar en el paràgraf anterior, i elevar al Ple del Consell Social de 14 de febrer de 2014 la proposta 
del següent nou redactat (que substitueix el que es fa constar en el paràgraf anterior): “En el moment de 
l’aprovació del pressupost de l’any 2014, ha d’estar explicitada per escrit la voluntat de la Generalitat de 
Catalunya d’efectuar una aportació addicional com a contrapartida pressupostària a la despesa per projectes”. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la modificació dels Criteris Bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a l’exercici 2014, els quals queden redactats d’acord amb el que consta en el document PLE 
04/02-2014. 

 
 
 
Acord 06/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014  
  

Exposició de motius: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 212 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 98/2013 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 19 de desembre de 2013, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar els Criteris Bàsics per a elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona 

per a l’exercici 2014, segons consta en el document PLE 111/12-2013; 2) Comunicar aquest acord a la 
vicerectora d’Economia i d’Organització i al gerent de la UAB. 
 
Vist l’acord 01/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda aprovar el projecte 
de Pressupost de la UAB pel 2014. 

 
Vist l’acord 05/2013 pres pel Ple del Consell Social reunit el 6 de febrer, en virtut del qual s’acorda aprovar la 

modificació dels Criteris Bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l’exercici 2014, els quals queden redactats d’acord amb el que consta en el document PLE 04/02-2014. 
 
Atès que a data actual resta pendent que la Secretaria d’Universitats i Recerca aprovi els projectes específics, la 
despesa dels quals és la contrapartida a l’aportació addicional per a projectes per part de la Generalitat. 
 
Vist l’acord 06/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 

informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el pressupost de 
la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 
13/02-2014; 2) Acordar, com a principi de precaució, que la partida addicional dels ingressos de la Generalitat 
de Catalunya per a projectes específics que consta en l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca de 18 de 
desembre de 2013 (subarticle 45008 del pressupost 2014 de la UAB), resta condicionada a l’aprovació 
corresponent, per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca, dels projectes i el seu contingut; 3) Informar a 

la Comissió Econòmica del Consell Social del mes d’abril de 2014 sobre l’estat del procés d’aprovació referit en 
el punt segon del present acord; 4) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització i al 

gerent per tal que portin a terme les mesures necessàries al respecte. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord amb el que 
consta en el document PLE 05/02-2014. 
 
2) Acordar, com a principi de precaució, que la partida addicional dels ingressos de la Generalitat de Catalunya 

per a projectes específics que consta en l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca de 18 de desembre de 
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2013 (subarticle 45008 del pressupost 2014 de la UAB), resta condicionada a l’aprovació corresponent, per part 
de la Secretaria d’Universitats i Recerca, dels projectes i el seu contingut. 

 

3) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social del mes d’abril de 2014 sobre l’estat del procés 
d’aprovació referit en el punt segon del present acord. 
 
4) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent per tal que portin a terme les 
mesures necessàries al respecte. 
 

 
 
Acord 07/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 

 
Atès l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
  
Atès l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 

 
Atès l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 3/2014 pres per la Comissió Societat-Universitat de 21 de gener, en virtut del qual s’aprova: 1) 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del 
Consell Social corresponent a l’any 2014, segons el que consta en el document CSU 1/01-2014; 2)Posar en 

coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa 
Universitat-Societat corresponent a l’any 2014 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost del 
Consell Social de l’any 2014. 
 
Vist l’acord 07/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 

informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: Aprovar el pressupost del 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el 

document CE 14/02-2014. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la presidenta del Consell Social es 
presenta la proposta del pressupost 2014 del Consell Social de la UAB i 
 
S’ACORDA: 
 

Aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 06/02-2014. 
 
 
 
Acord 08/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 

 
Autorització de formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma 

de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 
31 de desembre de 2012 
 
Exposició de motius:  
 

1. Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (ACV) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) van formalitzar un conveni de cooperació i col·laboració institucional (document 
PLE 07/02-2014) l’objecte del qual va ser, entre d’altres, “l’establiment de les línies bàsiques d’actuació en 
matèries singulars, amb l’objectiu de millorar les relacions entre les dues institucions, bàsicament les de 
naturalesa jurídica, i adoptar solucions més adequades a les circumstàncies actuals” i on es va acordar, en 
matèria tributària i econòmica  (Acord Tercer. 3, del document PLE 07/02-2014), entre d’altres: 
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- L’extinció del deute de la UAB davant l’ACV corresponent a les liquidacions de l’IBI de l’exercici 1993, 
que es valorava en 706.818,70 euros, mitjançant l’aportació per part de la UAB de terrenys de la seva 

titularitat a l’ACV per tal de compensar el deute. 

 
- Establir la compensació de drets com a mecanisme d’extinció de les obligacions econòmiques 
recíproques, sempre que fos legalment possible. 

 
Vist que per a la correcta execució i seguiment de l’esmentat conveni de 21 de desembre de 2007 les parts 
varen preveure la creació d’una comissió econòmica i una comissió de coordinació i seguiment. 

 
2. Atès que els drets de crèdit que l’ACV ostenta davant la UAB en l’actualitat ascendeixen a la xifra de 
3.023.489,52 euros, d’acord amb el següent desglossament: 
 

- Quant a 759.123,28 euros pel concepte de la liquidació de l’IBI de l’exercici 1993, segons import 
actualitzat, atès que la UAB encara no ha complert amb l’obligació de cedir la titularitat d’un terreny en 
pagament de l’esmentat deute, tal i com establia l’Acord Tercer. 3 e) del conveni de 21 de desembre de 

2007. 
 

- Quant a 1.999.920,96 euros pel concepte del servei de recollida de residus sòlids urbans al campus 
universitari pels exercicis de 1996 a 2012 en virtut del conveni de col·laboració formalitzat entre 
ambdues institucions en data 23 d’abril de 1996 per a la prestació del servei de recollida d’escombraries 
a l’àmbit territorial del campus universitari. 
 

- Quant a 264.445,28 euros pel concepte de despeses de conservació, manteniment i vigilància del 
centre CEIP Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per ambdues 
institucions en data 30 de març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra. 

 
Atès que els drets de crèdit que la UAB ostenta davant l’ACV en l’actualitat ascendeixen a la xifra de 
232.198,87 euros, d’acord amb el següent desglossament: 

 
- Quant a 177.046,97 euros pel concepte de l’assumpció per compte de l’ACV de les despeses d’aigua i 
electricitat del centre CEIP Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per 
ambdues institucions en data 30 de març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra. 
 

- Quant a 6.238,21 euros pel concepte del saldo resultant dels expedients de compensació de crèdits 
tramitats per l’ACV amb núm. 01/2002, 02/2002, 15/2008, 25/2011, 29/2012. 

 
- Quant a 21.868,64 euros pel concepte d’ingressos indeguts derivats d’unes liquidacions ingressades 
per la UAB en pagament de l’impost sobre béns immobles corresponent al segon termini de l’exercici 
2008 de dues de les Cases Sert i del Servei d’Activitat Física. 
 
- Quant a 27.045,05 euros pel concepte d’incompliment per part l’ACV de les obligacions econòmiques 
derivades de diversos convenis de col·laboració als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012. 

 
Atès que hi ha una sèrie de deutes tributaris, per valor de 483.371,02 euros, el subjecte passiu dels quals és la 
UAB però que han de ser declarats prescrits en virtut del que estableix l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, d’acord amb el següent desglossament: 
 

- Quant a 330.007,02 euros pel concepte de tretze liquidacions de la taxa per llicències urbanístiques 

corresponents a diferents exercicis pressupostaris (1997, 1998, 2001 i 2003). 
 

- Quant a 138.928,04 euros pel concepte de sis liquidacions de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997, 1998 i 2003). 
 
- Quant a 13.270,49 euros pel concepte de quinze liquidacions dels interessos de demora per inspecció 
tributària en que la UAB és subjecte passiu de l’impost a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997 

i 1998). 
 
- Quant a 1.165,47 euros pel concepte de setze liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries, de 
la taxa d’expedició de documents, de l’impost de vehicles de tracció mecànica, de la llicència fiscal i de 
les plaques de les llicències d’obres a diferents exercicis pressupostaris (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 
1991 i 1996). 
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Atès que el saldo resultant de la compensació dels drets de crèdit que recíprocament ostenten l’ACV i la UAB, 
un cop declarada la prescripció de deutes tributaris, és de 2.791.290,65 euros a favor de l’ACV. 

 

3. Atès que en data 23 de febrer de 1984 el Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona 
aprovà definitivament el Pla Especial de Reforma Interior per a la concreció d'usos i edificacions al terrenys de 
la UAB, el punt 1r del qual va disposar la cessió gratuïta de 23'03 Hres. a l'ACV (10 Hres. per equipaments 
públics i 13'03 Hres. destinats a espais lliures) la qual cosa va motivar els següents acords: 
 

-   Acord del Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 en virtut del qual es va autoritzar la 

cessió  a l’ACV d’una parcel·la que no podia superar els 24.555 m2, superfície que es descriu a 
continuació, per a la construcció d'un centre d'ensenyament secundari, superfície que restava de les 
23'03 Hres. de cessió gratuïta a l'ACV (document PLE 08/02-2014): 

 
“Porció de terreny situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de superfície 24.555 
metres quadrats, que prové de l’Heredat Miró. Afronta en els seus quatre punts cardinals amb la 
finca de la qual es segrega. I més concretament, al Nord: carretera de Cerdanyola al nucli urbà 

de Bellaterra, en una longitud de 270 m. l.; al Sud: carretera interior del Campus, que presta 
servei a l’Escola Universitària de Formació de Professorat d’E.G.B. Sant Cugat i a l’Escola 

‘Bellaterra’ d’E.G.B.; a l’Est: la mateixa carretera que al Sud; i a l’Oest: carretera que uneix la 
que va de Cerdanyola al nucli urbà de Bellaterra amb l’eix interior principal del Campus, en una 
longitud de 100 m.l.” 

 
Finalment, el centre d’ensenyament secundari ocupà una parcel·la de superfície 10.036 m2 (1 Hra.) 

segons es desprèn de les notes de cadastre (refer. cad. 5049615DF2954G0001GK i 
5049604DF2954G0001SK  (documents PLE 09/02-2014 i PLE 10/02-2014). 
 
-   Acords del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28 de 
febrer de 1990, respectivament, en virtut dels quals es va acordar la cessió gratuïta d'una porció de 
terreny de 22'03 Hres  (document PLE 11/02-2014). 

 
Atès que aquestes cessions no es van formalitzar mitjançant els corresponents negocis translatius de la 
titularitat. 
 
4. Atès que en virtut dels acords de la Junta de Govern i del Consell Social de la UAB de dates 20 i 21 de 

novembre de 1997, respectivament, en data 30 de març de 1998 la UAB i l’ACV van formalitzar un conveni per 
a la permuta dels terrenys i la cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra (document PLE 12/02-2014) 

en virtut del qual la UAB s’obligà a cedir a l’ACV la següent porció de terreny -ref. cad. 
5049614DF2954G0001YK (document PLE 13/02-2014) i les edificacions propietat de la UAB on s'ubicava el 
CEIP Escola Bellaterra: 
 

“Parcel·la poligonal de 13.800 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de 
la carretera de Cerdanyola, dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i 

de la Facultat de Veterinària. Limitada al NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és 
paral·lela a la carretera de Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, 
que separa el Col·legi Públic i els mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al 
cap del talús que mor a peu a l’eix central. Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal 
paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit del NO”. 

 

I, com a contraprestació per la cessió de terrenys, l'ACV s'obligà a cedir (retornar) a la UAB la parcel·la de 
terreny situada en la porció de terreny de 10.000 m2 (1 Hra.) de les 22'03 Hres la cessió gratuïta de la qual va 

ser aprovada per acords del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28 
de febrer de 1990, respectivament (document PLE 08/02-2014), i que respon a la següent descripció: 
 

“Porció de terreny de forma rectangular, de 10.000 m2, situada en el terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès, dins l'àmbit territorial delimitat en el Pla Especial per a la concreció dels usos i les 

edificacions dels terrenys de la Universitat Autònoma de Barcelona. Limita al nord en un front de 80 
metres lineals amb un carrer sense nom; al sud amb un mateix front, amb la parcel·la número 5 del 
plànol de cessions número 2.2.10 de l'esmentat Pla Especial; a l'est, en un línia de 125 metres, amb la 
resta de la parcel·la número 3, de la qual se segrega; i a l'oest, en línia de 125 metres, amb la parcel·la 
número 8 qualificada d'espais lliures permanents”. 

 
Atès que aquest conveni de permuta no es va executar en tots els termes ja que no es va materialitzar la 

transmissió de la titularitat dominical de les porcions de terrenys objecte d’aquell negoci jurídic. 
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5. Atès que, d'acord amb tot allò dit la UAB i l’ACV volen formalitzar un conveni per al reconeixement, liquidació 

i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 31 de desembre de 2012 en virtut del qual, 

substancialment, les parts signatàries (i) determinin els crèdits recíprocs que ostenten entre elles, (ii) 
extingeixin els mateixos mitjançant la compensació de crèdits; i (iii) el saldo resultant de l'anterior compensació 
(2.791.290,65 euros a favor de l'ACV) es liquidi mitjançant la transmissió onerosa per part de la UAB a l’ACV 
d'un terreny amb edificacions (per valor de 2.614.847,55 euros) i el pagament de la resta (176.443,10 euros) 
mitjançant ingrés en compte bancari abans del 30 de juny de 2014 (document PLE 14/02-2014). 
 

Atès que per a la formalització d'aquest acord de liquidació i extinció d'obligacions la UAB i l'ACV pretenen 
revocar la permuta atorgada el 30 de març de 1998 (document CE 06/02-2014), deixant-la sense efectes 
perquè la UAB pugui transmetre a l'ACV, a títol onerós, la porció de terreny amb edificacions de superfície 
13.830,05m2 m2 -segons ponència de valors aprovada per Resolució DG Cadastal i Cooperació Tributària de 27 
de juny de 2005 (document PLE 15/02-2014). 
 
6. Atès que l'ACV està interessada en que es formalitzi la cessió de la parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad. 

5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK (documents 3 i 4)- de la UAB a l'ACV acordada pel 
Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 (document PLE 08/02-2014). 

 
7. Atès que la proposta de formalització del conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat 
Autònoma de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques 
recíproques a data 31 de desembre de 2012 ha estat presentada  per al seu informe favorable a la Comissió 
d’Economia i d’Organització del dia  21 de gener de 2014. 

 
8. Vist l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els articles 64.q), 204, 205, 
206 i 207.2 dels Estatuts de la UAB; els articles 89.j i 89.k,155,156,157 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya;   l’article 7 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; l’article 69 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques; i l’article 28.2.g del Reglament 
d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
9. Vist l’acord 04/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda aprovar la 
formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona 
referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data de 31 de 
desembre de 2012. 

 
10. Vist l’acord 02/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual 

s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la 
formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona 
referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data de 31 de 
desembre de 2012 en els termes del document CE 08/02-2014 i, com a conseqüència d’això: 1.1.)Revocar i 
deixar sense efecte l’acord del Ple del Consell Social de data 21 de novembre de 1997 i el Conveni entre 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la permuta de terrenys i la 
cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra formalitzat en data 30 de març de 1998; 1.2.)Autoritzar la 

segregació d'una porció de terreny amb edificacions valorada en 2.614.847,55 euros que es descriu a 
continuació, la qual està ubicada al campus universitari de Bellaterra, on està actualment radicada l’Escola 
Bellaterra, -ref. cad. 5049614DF2954G0001YK (document CE 07/02-2014) la qual forma part integrant d’una 
finca registral més gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del 
Vallès nº1 (actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut d’escriptura 
pública d’agrupació de finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de 2001, 

sota el número 1446 del seu protocol, de la finca més gran (matriu):  
 

‘Parcel·la poligonal de 13.830,05 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de 
la carretera de Cerdanyola, dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i 
de la Facultat de Veterinària. Limitada al NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és 
paral·lela a la carretera de Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, 

que separa el Col·legi Públic i els mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al 
cap del talús que mor a peu a l’eix central. Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal 
paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit del NO’. 

 
2)Aprovar la desafectació de la porció de terreny amb edificacions identificada a l’apartat 1.2.) d’aquest acord, 
de l'ús o servei públic a què va ser afectada en virtut del Decret 2898/1972, de 15 de setembre, que declarà 
urgent l'expropiació per a la construcció dels edificis i instal·lacions complementàries de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; 3)Aprovar la transmissió onerosa de la titularitat de la porció de terreny identificada a 
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l’apartat 1.2.) d’aquest acord, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès qui haurà d’afectar els béns cedits al 
servei públic de l’educació infantil i primària; 4)  En execució de l'acord pres pel Consell Social de la UAB de 

data 19 de juny de 1986 (document CE 02/02-2014), prèvia segregació, formalitzar la cessió a l'Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès de la parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad. 5049615DF2954G0001GK i 
5049604DF2954G0001SK (documents CE 03/01-2014 i CE 04/01-2014), la qual forma part integrant d'una 
finca registral més gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del 
Vallès nº1 (actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut d’escriptura 
pública d’agrupació de finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de 2001, 
sota el número 1446 del seu protocol; 5)Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui 

delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per 
donar compliment al punt primer del present acord; 6)Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i 
Territori l'execució i el seguiment del present acord; 7)Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

S’ACORDA: 
 
1) Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma 
de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 
de 31 de desembre de 2012 en els termes del document PLE 14/02-2014 i, com a conseqüència d’això: 

 
1.1.) Revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple del Consell Social de data 21 de novembre de 1997 i 
el Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
permuta de terrenys i la cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra formalitzat en data 30 de 
març de 1998. 
  

1.2.) Autoritzar la segregació d'una porció de terreny amb edificacions valorada en 2.614.847,55 euros 
que es descriu a continuació, la qual està ubicada al campus universitari de Bellaterra, on està 
actualment radicada l’Escola Bellaterra, -ref. cad. 5049614DF2954G0001YK (document PLE 12/02-
2014) la qual forma part integrant d’una finca registral més gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita 
en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº1 (actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 

908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut d’escriptura pública d’agrupació de finques atorgada davant 
la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de 2001, sota el número 1446 del seu protocol, 

de la finca més gran (matriu):  
 

‘Parcel·la poligonal de 13.830,05 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de 
la carretera de Cerdanyola, dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i 
de la Facultat de Veterinària. Limitada al NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és 
paral·lela a la carretera de Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, 

que separa el Col·legi Públic i els mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al 
cap del talús que mor a peu a l’eix central. Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal 
paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit del NO’. 

 
 1.3.) Aprovar la desafectació de la porció de terreny amb edificacions identificada a l’apartat 1.2.) 
d’aquest acord, de l'ús o servei públic a què va ser afectada en virtut del Decret 2898/1972, de 15 de 

setembre, que declarà urgent l'expropiació per a la construcció dels edificis i instal·lacions 
complementàries de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
1.4.) Aprovar la transmissió onerosa de la titularitat de la porció de terreny identificada a l’apartat 1.2.) 
d’aquest acord, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès qui haurà d’afectar els béns cedits al servei 
públic de l’educació infantil i primària. 
 

1.5)  En execució de l'acord pres pel Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 (document 
PLE 08/02-2014), prèvia segregació, formalitzar la cessió a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de la 
parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad. 5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK (documents PLE 
09/01-2014 i PLE 10/01-2014), la qual forma part integrant d'una finca registral més gran de superfície 
955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº1 (actualment nº2), al 
Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut d’escriptura pública d’agrupació de 
finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de 2001, sota el número 

1446 del seu protocol. 
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2) Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies 

facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment al punt 

primer del present acord. 
 
3) Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment del present acord. 
 
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
 
Acord 09/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 
Autorització de formalització del Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès referent a la tributació dels 
béns situats i de les activitats exercides al campus universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès 

 
Exposició de motius:  

 
Vist que en data 7 de juny de 2005, l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona van signar un protocol d’intencions en el qual es va adquirir el compromís de buscar una forma de 
resoldre extrajudicialment els processos administratius i contenciosos  existents entre ambdues administracions 
pel que fa a la interpretació de l’aplicació de les exempcions previstes a l’article 80 de la Llei Orgànica 

d’Universitats i dels beneficis tributaris establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim fiscal de les 
entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
Vist que en data 22 de març de 2006,  l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona varen subscriure un Conveni transaccional sobre la Tributació de l’IBI dels béns immobles situats al 
campus universitari mitjançant el qual les parts acorden un protocol marc de relacions interinstitucionals per tal 

d’establir uns principis de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions i on van acordar entre d’altres: 
 
- Els criteris d’interpretació i aplicació als béns de la UAB de la normativa sobre beneficis fiscals en l’IBI 
per a reconèixer l’exempció en l’esmentat tribut  a  les porcions de terreny i construccions situades al 
campus de la UAB en funció de l’ús a què es destina cadascun d’ells. 

- Vigència dels criteris interpretatius  establint que serà d’aplicació fins que no hi hagi un canvi legislatiu 
i no es produeixin alteracions de naturalesa física, jurídica o econòmica  en el béns subjectes  a 

l’impost. 
 
Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona varen subscriure el “Conveni de Cooperació i de Col·laboració institucional entre l’Ajuntament  de 
Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona” amb la finalitat de formalitzar i concretar la 
voluntat per ambdues institucions  d’establir un marc d’actuació conjunta i de mecanismes de resolució 
transaccional de conflictes i varen acordar  entre d’altres, que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès aplicarà  a 

la UAB en qualitat de subjecte passiu dels impostos locals  gestionats per l’esmentat ajuntament, sempre que 
fos legalment possible, els mateixos criteris que s’havien establert al Conveni transaccional de 2 de març de 
2006. 
 
Atès que en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, faculta els ajuntaments per regular mitjançant ordenança fiscal una bonificació de 

fins al 95% de la quota íntegra de l’IBI a favor d’immobles d’organismes públics d’investigació i els 
d’ensenyament universitari. 

 
Vist l’apartat 5 de l’article 5 de  l’Ordenança fiscal nº 1 aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament de 
Cerdanyola en data 30 de maig de 2013, aplicable als impostos meritats a partir d’1 de gener de 2014, on es 
declaren no exempts però bonificats al 95% els béns immobles urbans  d’organismes públics d’investigació i els 
d’ensenyament universitari. 

 
Atès que la UAB ha interposat Recurs contenciós-administratiu contra l’esmentada Ordenança en data 30 de 
maig de 2013,  pendent de resolució, en considerar que vulnera el que disposa l’article 80 de la Llei Orgànica 
d’Universitats, i que en data 15 de gener de 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat com 
a mesura cautelar la suspensió del dret de l’Ajuntament a emetre liquidacions referides als béns immobles dels 
quals sigui titular la Universitat i que estiguin afectats exclusivament al serveis públic de l’educació Superior. 
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Atesa la proposta de formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la UAB referent a la 
tributació del béns immobles situats i de les activitats exercides al campus universitari de Bellaterra a 

Cerdanyola del Vallès per tal de fixar els criteris d’interpretació i aplicació de la normativa tributària pel que fa a 

l’IBI, d’acord amb el que consta en el document PLE 16/02-2014. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en sessió de 23 de desembre de 2013 ha acordat la 
signatura de l’esmentat Conveni. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l’acord 05/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda aprovar la 
formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona 
referent a la tributació dels Béns immobles situats i de les activitats exercides al campus universitari de 
Bellaterra a Cerdanyola del Vallès. 
 
Vist l’acord 03/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 

informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la formalització 
del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona referent a la 

tributació dels Béns immobles situats i de les activitats exercides al campus universitari de Bellaterra a 
Cerdanyola del Vallès en els termes del document CE 10/02-2014); 2)Facultar el Rector, Ferran Sancho i 
Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els documents públics i 
privats, que siguin necessaris  per donar compliment a aquest acord; 3)Encarregar el vicerector de Relacions 
Institucionals i Territori l'execució i el seguiment del present acord; 4)Comunicar el present acord a la 

vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 

1) Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma 
de Barcelona referent a la tributació dels Béns immobles situats i de les activitats exercides al campus 
universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès en els termes del document PLE 16/02-2014. 
 
2) Facultar el Rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies 

facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment a aquest 
acord. 

 
3) Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment del present acord. 
 
4) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

 
Acord 10/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Caixa 
d’Enginyers 
 

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 per un import màxim de 35 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques que acordi 
el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini es presentaran per a l’acord corresponent del Consell Social quan estiguin 
disponibles; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin 

a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb 

Caixa d’Enginyers (document PLE 17/02-2014). 

 
Vist l’informe tècnic de data 22 d’octubre de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document PLE 18/02-2014), en el que es 
fa constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 22 d’octubre 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 17 de 
desembre de 2013. 
 
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 25 de setembre de 
2012 i posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya el dia 8 d’octubre de 2013. 
 

Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document PLE 17/02-2014) 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 05/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 
informar favorablement al 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 d’Enginyers d’import 
1 milió d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 11/02-2014; 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:  
 
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb 
Caixa d’Enginyers d’import 1 milió d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 17/02-2014. 
 

2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
 

 
 
Acord 11/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 
Modificació d’assignació d’espais al nou edifici ICTA-ICP 
 
Exposició de motius:  

 
Vist l'acord 22/2011 pres pel Ple del Consell Social  de 22 de setembre, en virtut del qual es va autoritzar 
l’atorgament d’una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia sobre l’edifici 
ICTA-ICP que en aquell moment la UAB estava construint a la Finca Registral de la UAB núm. 45.277 del 
Registre de Cerdanyola del Vallès, consistent en 2.228 m2 dels 7.500 m2 construïts d’obra nova de l’edifici, així 
com, la cessió d’ús compartida amb la UAB de 180 m2 dels 7.500 m2 construïts de l’esmentat edifici el qual 

estarà ubicat en una parcel·la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1.600 m2 i un sostre de 5.000 m2. 
Vist el conveni de col·laboració formalitzat en data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada 

Institut Català de Paleontologia, l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel 
finançament del nou edifici ICTA-ICP on, entre d’altres, es va establir la distribució de la possessió dels espais 
de l’esmentat edifici una vegada finalitzada la seva construcció, a l’empara del que s’havia previst a l’acord del 
Consell Social esmentat anteriorment (document PLE 19/02-2014). 
 

Atès que les obres de construcció de l’edifici finalitzen el 17 de gener de 2014. 
 
Atès que la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia van realitzar la distribució d’espais en 
base a unes previsions inicials que, un cop executada l’obra, han sofert alguna variació d’acord amb la 
distribució establerta a la proposta d’addenda al conveni incorporada com a document PLE 20/02-2014. 
 
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.  
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Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 06/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda aprovar la 
formalització de l’addenda al conveni data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català 
de Paleontologia l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel finançament del nou edifici 

ICTA-ICP. 
 
Vist l’acord 10/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la formalització 
de l’addenda al conveni de data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de 
Paleontologia, l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel finançament del nou edifici 
ICTA-ICP, d’acord amb el que consta en el document CE 18/02-2014; 2)Facultar el rector, Ferran Sancho i 

Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els documents públics i 
privats, que siguin necessaris  per donar compliment al punt primer d’aquest acord; 3)Encarregar el vicerector 

de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord; 4)Comunicar el present acord al 
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar la formalització de l’addenda al conveni de data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació 
Privada Institut Català de Paleontologia, l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel 

finançament del nou edifici ICTA-ICP, d’acord amb el que consta en el document PLE 20/02-2014. 
 
2) Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies 
facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment al punt 
primer d’aquest acord. 

 
3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 12/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 

 
Cessió d’espais a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. 
 
Exposició de motius:  
 
Vist que la UAB ha realitzat les obres del nou edifici ICTA-ICP. 

 
Atès que la UAB ha sol·licitat a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. un subministrament d’energia 

elèctrica en alta tensió al nou edifici ICTA-ICP, per la qual cosa la UAB ha de reservar un local, tancat i adaptat, 
amb fàcil accés des de la via pública, per a l’emplaçament de les línies d’alimentació elèctrica i seccionament 
d’entrega al centre de mesura de UAB per al seu posterior ús per a l’empresa distribuïdora, quedant el 
propietari del local obligat a enregistrar aquesta cessió d’ús. 
 

Vist l’emplaçament que es vol donar a aquest centre de lliurament, segons consta del plànol annexat en el 
document PLE 21/02-2014. 
 
Atès que en data 10 de gener de 2014 la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. van formalitzar 
conveni de cessió d’ús d’un local destinat a albergar les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora 
per alimentar el centre de mesura del client, amb les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida 
de cables aeris i/o subterranis, tancaments frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, 

elèctrode de connexió de terra, tapes d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions 
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facilitats pels Serveis Tècnics de l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar 
la instal·lació elèctrica pel termini de temps de durada de la prestació del servei (document PLE 21/02-2014). 

 

Vistos els articles 93 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques. 
 
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats. 
 
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 07/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda donar-se per 
assabentat i ratificar el conveni formalitzat entre la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.A.U.  en data 

10 de gener de 2014 en virtut del qual es va cedir la cessió d’ús d’un local destinat a albergar unes 
instal·lacions d’alta tensió. 
 
Vist l’acord 11/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Donar-se per assabentat i 
ratificar el conveni formalitzat entre la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.A.U. en data 10 de gener 

de 2014 (document CE 19-02-2014), en virtut del qual es va cedir la cessió d’ús d’un local destinat a albergar 
les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora per alimentar el centre de mesura del client, amb 
les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida de cables aeris i/o subterranis, tancaments 
frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, elèctrode de connexió de terra, tapes 
d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions facilitats pels Serveis Tècnics de 

l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar la instal·lació elèctrica pel 
termini de temps de durada de la prestació del servei; 2)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i 

Planificació l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la 
vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 

1) Donar-se per assabentat i ratificar el conveni formalitzat entre la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, 
S.A.U. en data 10 de gener de 2014 (document PLE 21-02-2014), en virtut del qual es va cedir la cessió d’ús 
d’un local destinat a albergar les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora per alimentar el centre 
de mesura del client, amb les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida de cables aeris i/o 
subterranis, tancaments frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, elèctrode de 
connexió de terra, tapes d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions facilitats pels 

Serveis Tècnics de l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar la instal·lació 
elèctrica pel termini de temps de durada de la prestació del servei. 

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

per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 13/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 
Modificació de l’acord 101/2013 pres pel Ple del Consell Social, de data 19 de desembre, en relació a la cessió 

de participacions de titularitat de patent internacional 
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Exposició de motius:  

 

Vist l’acord 101/2013 pres pel Ple del Consell Social, de data 19 de desembre, en virtut del qual es va autoritzar 
la cessió de participacions de titularitat (50%) que sobre la Patent internacional número PCT/EP2010/058733 
amb denominació ‘Method for obtaining derivable road area’ ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a 
favor del doctor José Manuel Álvarez López a canvi del 21% dels guanys que obtingui per la comercialització de 
la mateixa, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la 
mateixa. 

 
Atès que l’esmentat acord es sustentava en el informe de 14 d’octubre de 2013 lliurat per l’Oficina de 
Valorització i Patents amb la signatura del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació (document PLE 
22/02-2014) on es proposava que l’esmentada cessió de titularitat es fes conjuntament al doctor José Manuel 
Álvarez López i al doctor Felipe Lumbreras Ruíz. 
 
Atès que per error en la confecció de la proposta d’acord es va ometre la cessió de l’esmentada titularitat al 

doctor Felipe Lumbreras Ruíz. 
 

Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els INVESTIGADOR/S no tenen la intenció de 
crear una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no han negociat amb terceres empreses la 
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els INVESTIGADORS estan d’acord que futures 
llicències o transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat. 

 
Vist l’article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 

Vist que l’article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment 
d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist l’article 28.2.h del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Vist l’acord 11/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda modificar l’acord del 
Consell de Govern núm. 112/2013, de data 10 de desembre. 

 
Vist l’acord 12/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  1)Modificar l’acord 
101/2013 pres pel Ple del Consell Social, de data 19 de desembre, substituint el seu redactat pel següent text 
literal: 
 

‘1) Autoritzar la cessió conjunta de les participacions de titularitat que sobre la següent Patent 

internacional ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor José Manuel Álvarez 
López i del doctor Felipe Lumbreras Ruíz, que l’adquireix, pel preu que s’indica a continuació, reservant-
se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre les esmentades Patents: 

  
  

Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 Methodforobtainingderivableroadarea  50% 

21 per 100 dels 

guanys que 

obtinguin per la 

comercialització de 

la mateixa.   

  
 

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

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

 
S’ACORDA: 
 
1) Modificar l’acord 101/2013 pres pel Ple del Consell Social, de data 19 de desembre, substituint el seu 
redactat pel següent text literal: 
 

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

 

Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 
Method for obtaining derivable 

road area 
 50% 

21 per 100 dels guanys 

que obtinguin per la 

comercialització de la 

mateixa.   

 
 

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

3) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
 
 
Acord 14/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 

 
Participació i cessió d’ús d’espais al Consorci Centre de Recerca Matemàtica 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 juliol de 2002, publicat per la Resolució 

UNI/2260/2002, de 30 de juliol, on es va aprovar la constitució del Consorci CRM i els seus Estatuts, integrat 
per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
(Generalitat), i per l'Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
 
Vist l’Acord del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca Matemàtica (acord pres pel Consell de 
Direcció de 8 de juny de 2012, segons el que consta en el document PLE 23/02-2014). 
 

Vist l’acord 59/2012 pres pe Ple del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, en virtut dels qual 
es va acordar: 
 

1) Modificar l’acord 32/2009, de 21 d’octubre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, que 

queda redactat de la manera següent: 
 

“Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de 
Recerca Matemàtica (CRM), d’acord amb el que consta en la proposta de conveni regulador del 
procés d’incorporació de la UAB al Consorci CRM (document PLE 30/10-2012) i en els seus 
annexos, que són la proposta de modificació d’estatuts del Consorci CRM (document PLE 31/10-
2012) i la proposta de conveni de col·laboració entre la UAB i el Consorci CRM sobre cessió d’ús 
d’espais i assumpció de despeses (document PLE 32/10-2012).” 

 

2) Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de 
superfície conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, 
C3 bis parell i el passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de 
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situació i de planta (document PLE 33/10-2012), i d’acord amb les condicions que figuren en el 
document PLE 32/10-2012. 

 

3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els 
següents convenis, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels 
presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la 
signatura del model de conveni d’incorporació de la Universitat a l’esmentat Consorci com a ens 
consorciat (document PLE 30/10-2012), de la proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM 

(document PLE 31/10-2012)  i del model de conveni de cessió d’ús d’espais  (document PLE 32/10-
2012). 
 
4) La Universitat Autònoma de Barcelona trametrà al Consell Social còpia del conveni d’incorporació de 
la Universitat al Consorci CRM, la modificació d’estatuts del Consorci CRM i del conveni de cessió d’ús 
d’espais, una vegada formalitzats. 
 

5) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució d’aquest acord. 
 

6) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
Atès que en data 24 de maig de 2013, la Generalitat va proposar uns nous canvis als documents prèviament 
consensuats (conveni regulador del procés d’incorporació de la UAB al Consorci CRM, i conveni de col·laboració 

entre la UAB i el Consorci CRM sobre cessió d’ús d’espais i béns i assumpció de despeses), la qual cosa va 
comportar modificacions de caràcter tècnic (les quals s’exposen en el document PLE 24/02-2014), que 
superaven les facultats atorgades als mandataris dels anteriors acords. 
 
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.  
 

Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l’acord 10/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda confirmar l’Acord del 

Consell de Govern de la UAB núm. 98/2012, de data 17 d’octubre, on es va acceptar per part la UAB la 
proposta d’entrar a formar part del Consorci CRM i, autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús 
dels béns de titularitat de la UAB, de superfície conjunta de 2.453,36 m2. 
 
Vist l’acord 13/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 de febrer, pel qual s’acorda 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Confirmar l’Acord del Ple 
del Consell Social de la UAB núm. 59/2012, de data 31 d’octubre, de participació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), i com a conseqüència d’això;2)Autoritzar 
al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels béns de titularitat de la UAB, de superfície conjunta de 
2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el passadís que 
connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta (documents CE 23/02-
2014, CE 24/02-2014, CE 25/02-2014 i CE 26/02-2014), i d’acord amb les condicions que figuren en el 
document CE 29/02-2014; 3)Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica 
els següents convenis, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents 

acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels 
documents, segons les propostes que es passen a aprovar:- El model de conveni regulador del procés 
d’incorporació de la UAB al Consorci CRM (document CE 27/02-2014) i la proposta de modificació dels estatuts 
del Consorci CRM (document CE 28/02-2014); -·El model de conveni de col·laboració entre la UAB i el Consorci 
CRM sobre cessió d’ús d’espais i béns i assumpció de despeses (document CE 29/02-2014); 3)Deixar sense 

efectes els termes de l’Acord 59/2012, de 31 d’octubre de 2012 del Ple del Consell Social de la UAB, que puguin 
contravenir els termes del present acord; 4)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació 
l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord; 5)Comunicar el present acord al vicegerent de 
recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació. 
 

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

 

1) Confirmar l’Acord del Ple del Consell Social de la UAB núm. 59/2012, de data 31 d’octubre, de participació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), i com a 
conseqüència d’això; 
 
2) Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels béns de titularitat de la UAB, de superfície 
conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el 

passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta (documents 
PLE 25/02-2014, PLE 26/02-2014, PLE 27/02-2014 i PLE 28/02-2014), i d’acord amb les condicions que figuren 
en el document PLE 31/02-2014. 
 
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els següents convenis, 
facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les 

esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents, segons les 
propostes que es passen a aprovar: 

 
-El model de conveni regulador del procés d’incorporació de la UAB al Consorci CRM (document PLE 
29/02-2014) i la proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document PLE 30/02-2014). 
-El model de conveni de col·laboració entre la UAB i el Consorci CRM sobre cessió d’ús d’espais i béns i 
assumpció de despeses (document PLE 31/02-2014). 

 
4) Deixar sense efectes els termes de l’Acord 59/2012, de 31 d’octubre de 2012 del Ple del Consell Social de la 
UAB, que puguin contravenir els termes del present acord. 
 
5) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 

 
6) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 

 
Acord 15/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters universitaris 
 
Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres i atesa 
la documentació justificativa que s’adjunta (documents PLE 32/02-2014, PLE 33/02-2014). 

 
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 02/2014 pres en la reunió del Consell de Govern de 23 de gener, en relació a l’aprovació de la  
creació de màsters universitaris. 
 
Vist l’acord 02/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 28 de gener, pel qual s’acorda Elevar 
al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Informar favorablement la proposta de creació dels 
títols de màster universitari següents: a)Ciència de Dades/Data Science, d’acord amb el que consta en el 

document CA 01/01-2014. b)Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica en Enginyeria: Teoria, Computació i 
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aplicació/Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications, d’acord 
amb el que consta en el document CA 02/01-2014. 2)Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de 

verificació corresponents i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, 

als efectes que siguin oportuns. 3)Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i 
el seguiment del punt primer del present acord. 4)Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Vist que amb posterioritat a la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 28 de gener de 2014 es 
rep una comunicació de l’Oficina de Coordinació Institucional de la UAB, en la qual s’informa d’un error material 

en la denominació del màster universitari Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica en Enginyeria: Teoria, 
Computació i aplicació/Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, 
Applications, i que la denominació que correspondria és la de màster universitari Erasmus Mundus en 
Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical 
Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications, motiu pel qual es sol·licita que es tingui en compte 
aquesta circumstància als efectes de l’acord corresponent del Consell Social; i vist que en l’esmentada 
comunicació de l’Oficina de Coordinació Institucional de la UAB s’indica que la correcció de la denominació 

d’aquest màster es tractarà com una correcció d’error material. 
 

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

 
a) Ciència de Dades/Data Science, d’acord amb el que consta en el document PLE 32/02-2014. 
b) Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica a l’Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions/Erasmus 
Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications, d’acord amb el que consta 
en el document PLE 33/02-2014. 
 

2) Acordar la correcció de la denominació del màster universitari en Recerca Biomèdica 
Translacional/Translational Biomedical Research, per la denominació màster universitari en Recerca Biomèdica 
Translacional. 
 
3) Acordar la denominació del màster universitari en Recerca Biomèdica Translacional, enlloc de la denominació 

màster universitari en Recerca Biomèdica Translacional/Translational Biomedical Research. 
 

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

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 16/2014, de 14 de febrer, del Consell Social 
 

Adscripció de l’INSPECS-Cib, com a institut de recerca de la UAB 
 

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

 
Atesa la carta del president de l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), titular de l’INPECS-
CIB, de data 17 d’octubre de 2013 on sol·licita al rector l’adscripció a la Universitat com a Institut Universitari 
d’Investigació (document PLE 34/02-2014). 
  
Atès que la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció (document PLE 35/02-2013) conté els 
aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB. 
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Atesos els termes del conveni a signar amb l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane 
Iberoamericà (INSPECS-CIB) (document PLE 36/02-2013). 

 

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

d'investigació. 
  
Vist l’article 64, apartat h, dels Estatuts de la Universitat. 
 
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 03/2014 pres pel Consell de Govern en data 23 de gener de 2014, en relació a l’aprovació de la 

proposta d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INPECS-CIB) 
pertanyent a l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb) com a Institut Universitari 
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist l’acord 05/2014, de 28 de gener, que pren la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del qual 

s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Informar favorablement la proposta 
d’adscripció de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INSPECS-CIB) 
pertanyent a l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb), com a Institut Universitari 
d’Investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta ens els documents CA 05/01-
2014, CA 06/01-2014 i CA 07/01-2014. 2)Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.3)Encarregar el 

vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
4)Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 

 
1) Informar favorablement al departament competent en matèria d’universitats sobre la proposta d’adscripció 
de l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària-Cochrane Iberoamericà (INSPECS-CIB) pertanyent a 
l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana (ACCIb) com a Institut Universitari d’Investigació a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta ens els documents PLE 34/02-2014, PLE 35/02-
2014  i PLE 36/02-2014. 
 

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

 
 

 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

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

 
Acord 02/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Autorització de formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma 
de Barcelona referent reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 31 
de desembre de 2012 
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Exposició de motius:  
 

1. Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (ACV) i la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) van formalitzar un conveni de cooperació i col·laboració institucional (document 
CE 01/02-2014) l’objecte del qual va ser, entre d’altres, “l’establiment de les línies bàsiques d’actuació en 
matèries singulars, amb l’objectiu de millorar les relacions entre les dues institucions, bàsicament les de 
naturalesa jurídica, i adoptar solucions més adequades a les circumstàncies actuals” i on es va acordar, en 
matèria tributària i econòmica  (Acord Tercer. 3, del document CE 01/02-2014), entre d’altres: 
 

 -L’extinció del deute de la UAB davant l’ACV corresponent a les liquidacions de l’IBI de l’exercici 1993, que es 
valorava en 706.818,70 euros, mitjançant l’aportació per part de la UAB de terrenys de la seva titularitat a 
l’ACV per tal de compensar el deute. 
 
 - Establir la compensació de drets com a mecanisme d’extinció de les obligacions econòmiques recíproques, 
sempre que fos legalment possible. 
 

Vist que per a la correcta execució i seguiment de l’esmentat conveni de 21 de desembre de 2007 les parts 
varen preveure la creació d’una comissió econòmica i una comissió de coordinació i seguiment.  

 
 2. Atès que els drets de crèdit que l’ACV ostenta davant la UAB en l’actualitat ascendeixen a la xifra de 
3.023.489,52 euros, d’acord amb el següent desglossament:  
 
 -Quant a 759.123,28 euros pel concepte de la liquidació de l’IBI de l’exercici 1993, segons import actualitzat, 

atès que la UAB encara no ha complert amb l’obligació de cedir la titularitat d’un terreny en pagament de 
l’esmentat deute, tal i com establia l’Acord Tercer. 3 e) del conveni de 21 de desembre de 2007. 
 
 -Quant a 1.999.920,96 euros pel concepte del servei de recollida de residus sòlids urbans al campus 
universitari pels exercicis de 1996 a 2012 en virtut del conveni de col·laboració formalitzat entre ambdues 
institucions en data 23 d’abril de 1996 per a la prestació del servei de recollida d’escombraries a l’àmbit 

territorial del campus universitari. 
 
 -Quant a 264.445,28 euros pel concepte de despeses de conservació, manteniment i vigilància del centre CEIP 
Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per ambdues institucions en data 30 de 
març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra. 

 
Atès que els drets de crèdit que la UAB ostenta davant l’ACV en l’actualitat ascendeixen a la xifra de 

232.198,87 euros, d’acord amb el següent desglossament: 
 
 -Quant a 177.046,97 euros pel concepte de l’assumpció per compte de l’ACV de les despeses d’aigua i 
electricitat del centre CEIP Escola Bellaterra derivades del conveni de col·laboració formalitzat per ambdues 
institucions en data 30 de març de 1998 per al sosteniment del CEIP Escola Bellaterra. 
 
 -Quant a 6.238,21 euros pel concepte del saldo resultant dels expedients de compensació de crèdits tramitats 

per l’ACV amb núm. 01/2002, 02/2002, 15/2008, 25/2011, 29/2012. 
 
 -Quant a 21.868,64 euros pel concepte d’ingressos indeguts derivats d’unes liquidacions ingressades per la 
UAB en pagament de l’impost sobre béns immobles corresponent al segon termini de l’exercici 2008 de dues de 
les Cases Sert i del Servei d’Activitat Física. 
 

 -Quant a 27.045,05 euros pel concepte d’incompliment per part l’ACV de les obligacions econòmiques 
derivades de diversos convenis de col·laboració als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012. 

 
Atès que hi ha una sèrie de deutes tributaris, per valor de 483.371,02 euros, el subjecte passiu dels quals és la 
UAB però que han de ser declarats prescrits en virtut del que estableix l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, d’acord amb el següent desglossament: 
 

 -Quant a 330.007,02 euros pel concepte de tretze liquidacions de la taxa per llicències urbanístiques 
corresponents a diferents exercicis pressupostaris (1997, 1998, 2001 i 2003). 
 
 -Quant a 138.928,04 euros pel concepte de sis liquidacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997, 1998 i 2003). 
 
 -Quant a 13.270,49 euros pel concepte de quinze liquidacions dels interessos de demora per inspecció 

tributària en que la UAB és subjecte passiu de l’impost a diferents exercicis pressupostaris (1996, 1997 i 1998). 
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 -Quant a 1.165,47 euros pel concepte de setze liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries, de la taxa 

d’expedició de documents, de l’impost de vehicles de tracció mecànica, de la llicència fiscal i de les plaques de 

les llicències d’obres a diferents exercicis pressupostaris (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991 i 1996). 
 
Atès que el saldo resultant de la compensació dels drets de crèdit que recíprocament ostenten l’ACV i la UAB, 
un cop declarada la prescripció de deutes tributaris, és de 2.791.290,65 euros a favor de l’ACV. 
 
3. Atès que en data 23 de febrer de 1984 el Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona 

aprovà definitivament el Pla Especial de Reforma Interior per a la concreció d'usos i edificacions al terrenys de 
la UAB, el punt 1r del qual va disposar la cessió gratuïta de 23'03 Hres. a l'ACV (10 Hres. per equipaments 
públics i 13'03 Hres. destinats a espais lliures) la qual cosa va motivar els següents acords: 
 
 -Acord del Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 en virtut del qual es va autoritzar la cessió  a 
l’ACV d’una parcel·la que no podia superar els 24.555 m2, superfície que es descriu a continuació, per a la 
construcció d'un centre d'ensenyament secundari, superfície que restava de les 23'03 Hres. de cessió gratuïta a 

l'ACV (document CE 02/02-2014): 
 

“Porció de terreny situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de superfície 24.555 metres 
quadrats, que prové de l’Heredat Miró. Afronta en els seus quatre punts cardinals amb la finca de la 
qual es segrega. I més concretament, al Nord: carretera de Cerdanyola al nucli urbà de Bellaterra, en 
una longitud de 270 m. l.; al Sud: carretera interior del Campus, que presta servei a l’Escola 
Universitària de Formació de Professorat d’E.G.B. Sant Cugat i a l’Escola ‘Bellaterra’ d’E.G.B.; a l’Est: la 

mateixa carretera que al Sud; i a l’Oest: carretera que uneix la que va de Cerdanyola al nucli urbà de 
Bellaterra amb l’eix interior principal del Campus, en una longitud de 100 m.l.” 

 
Finalment, el centre d’ensenyament secundari ocupà una parcel·la de superfície 10.036 m2 (1 Hra.) segons es 
desprèn de les notes de cadastre (refer. cad. 5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK  
(documents CE 03/02-2014 i CE 04/02-2014). 

 
 -Acords del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28 de febrer de 
1990, respectivament, en virtut dels quals es va acordar la cessió gratuïta d'una porció de terreny de 22'03 
Hres  (document CE 05/02-2014). 
 

Atès que aquestes cessions no es van formalitzar mitjançant els corresponents negocis translatius de la 
titularitat. 

 
4. Atès que en virtut dels acords de la Junta de Govern i del Consell Social de la UAB de dates 20 i 21 de 
novembre de 1997, respectivament, en data 30 de març de 1998 la UAB i l’ACV van formalitzar un conveni per 
a la permuta dels terrenys i la cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra (document CE 06/02-2014) 
en virtut del qual la UAB s’obligà a cedir a l’ACV la següent porció de terreny -ref. cad. 
5049614DF2954G0001YK (document CE 07/02-2014) i les edificacions propietat de la UAB on s'ubicava el CEIP 
Escola Bellaterra: 

 
“Parcel·la poligonal de 13.800 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de la carretera de 
Cerdanyola, dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i de la Facultat de 
Veterinària. Limitada al NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és paral·lela a la carretera de 
Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, que separa el Col·legi Públic i els 

mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al cap del talús que mor a peu a l’eix central. 
Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit 

del NO”. 
 
I, com a contraprestació per la cessió de terrenys, l'ACV s'obligà a cedir (retornar) a la UAB la parcel·la de 
terreny situada en la porció de terreny de 10.000 m2 (1 Hra.) de les 22'03 Hres la cessió gratuïta de la qual va 
ser aprovada per acords del Consell Social i de la Junta de Govern de la UAB de dates 30 de gener de 1990 i 28 

de febrer de 1990, respectivament (document CE 05/02-2014), i que respon a la següent descripció: 
 

“Porció de terreny de forma rectangular, de 10.000 m2, situada en el terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès, dins l'àmbit territorial delimitat en el Pla Especial per a la concreció dels usos i les 
edificacions dels terrenys de la Universitat Autònoma de Barcelona. Limita al nord en un front de 80 
metres lineals amb un carrer sense nom; al sud amb un mateix front, amb la parcel·la número 5 del 
plànol de cessions número 2.2.10 de l'esmentat Pla Especial; a l'est, en un línia de 125 metres, amb la 
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resta de la parcel·la número 3, de la qual se segrega; i a l'oest, en línia de 125 metres, amb la parcel·la 
número 8 qualificada d'espais lliures permanents”. 

 

Atès que aquest conveni de permuta no es va executar en tots els termes ja que no es va materialitzar la 
transmissió de la titularitat dominical de les porcions de terrenys objecte d’aquell negoci jurídic. 
 
5. Atès que, d'acord amb tot allò dit la UAB i l’ACV volen formalitzar un conveni per al reconeixement, liquidació 
i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 31 de desembre de 2012 en virtut del qual, 
substancialment, les parts signatàries (i) determinin els crèdits recíprocs que ostenten entre elles, (ii) 

extingeixin els mateixos mitjançant la compensació de crèdits; i (iii) el saldo resultant de l'anterior compensació 
(2.791.290,65 euros a favor de l'ACV) es liquidi mitjançant la transmissió onerosa per part de la UAB a l’ACV 
d'un terreny amb edificacions (per valor de 2.614.847,55 euros) i el pagament de la resta (176.443,10 euros) 
mitjançant ingrés en compte bancari abans del 30 de juny de 2014 (document CE 08/02-2014). 
 
Atès que per a la formalització d'aquest acord de liquidació i extinció d'obligacions la UAB i l'ACV pretenen 
revocar la permuta atorgada el 30 de març de 1998 (document CE 06/02-2014), deixant-la sense efectes 

perquè la UAB pugui transmetre a l'ACV, a títol onerós, la porció de terreny amb edificacions de superfície 
13.830,05m2 m2 -segons ponència de valors aprovada per Resolució DG Cadastal i Cooperació Tributària de 27 

de juny de 2005 (document CE 09/02-2014). 
 
6. Atès que l'ACV està interessada en que es formalitzi la cessió de la parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad. 
5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK (documents 3 i 4)- de la UAB a l'ACV acordada pel 
Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 (document CE 02/02-2014). 

 
7. Atès que la proposta de formalització del conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat 
Autònoma de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques 
recíproques a data 31 de desembre de 2012 ha estat presentada  per al seu informe favorable a la Comissió 
d’Economia i d’Organització del dia  21 de gener de 2014. 
 

8. Vist l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els articles 64.q), 204, 205, 
206 i 207.2 dels Estatuts de la UAB; els articles 89.j i 89.k,155,156,157 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya;   l’article 7 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; l’article 69 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques; i l’article 28.2.g del Reglament 
d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
9. Vist l’acord 04/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent: 1) 

Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data de 
31 de desembre de 2012 en els termes del - i, com a conseqüència d’això:  1.1.) Revocar i deixar sense efecte 
l’acord de la Junta de Govern de la UAB de data 20 de novembre de 1997 i el Conveni entre l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la permuta de terrenys i la cessió de les 
edificacions del CEIP Escola Bellaterra formalitzat en data 30 de març de 1998, proposant al Consell Social la 
revocació del seu acord pres en sessió de data 21 de novembre de 1997 relatiu a aquesta permuta; 1.2.) 

Autoritzar la segregació d'una porció de terreny amb edificacions valorada en 2.614.847,55 euros que es 
descriu a continuació, la qual està ubicada al campus universitari de Bellaterra, on està actualment radicada 
l’Escola Bellaterra, -ref. cad. 5049614DF2954G0001YK - la qual forma part integrant d’una finca registral més 
gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº1 
(actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut d’escriptura pública 
d’agrupació de finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de 2001, sota el 

número 1446 del seu protocol, de la finca més gran (matriu): 
 

“Parcel·la poligonal de 13.830,05 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de la 
carretera de Cerdanyola, dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i de la 
Facultat de Veterinària. Limitada al NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és paral·lela a la 
carretera de Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, que separa el Col·legi 

Públic i els mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al cap del talús que mor a peu a 
l’eix central. Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal paral·lela a l’eix central fins a connectar 
amb el límit del NO”. 

 
1.3.) Proposar al Consell Social la desafectació de la porció de terreny amb edificacions identificada a l’Acord 
Primer.2.- de l'ús o servei públic a què va ser afectada en virtut del Decret 2898/1972, de 15 de setembre, que 
declarà urgent l'expropiació per a la construcció dels edificis i instal·lacions complementàries de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; 1.4.) Proposar al Consell Social la transmissió onerosa de la titularitat de la porció de 
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terreny identificada a l'Acord Primer. 2.- a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès qui haurà d’afectar els béns 
cedits al servei públic de l’educació infantil i primària; 2.1.) En execució de l'acord del Consell Social de la UAB 

de data 19 de juny de 1986 , prèvia segregació, formalitzar la cessió a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

de la parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad. 5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK -, la qual forma 
part integrant d'una finca registral més gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat 
de Cerdanyola del Vallès nº1 (actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en 
virtut d’escriptura pública d’agrupació de finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 
4 d’abril de 2001, sota el número 1446 del seu protocol; 2) Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè 
ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els documents públics i privats, que 

siguin necessaris  per donar compliment als acords anteriors;   3)Elevar aquests acords al Consell Social per a 
exercir les seves competències; 4) Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el 
seguiment dels presents acords; 5) Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

S’ACORDA: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma 

de Barcelona referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 
de 31 de desembre de 2012 en els termes del document CE 08/02-2014 i, com a conseqüència d’això: 
 

1.1.) Revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple del Consell Social de data 21 de novembre de 1997 i 
el Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
permuta de terrenys i la cessió de les edificacions del CEIP Escola Bellaterra formalitzat en data 30 de 

març de 1998. 
  

1.2.) Autoritzar la segregació d'una porció de terreny amb edificacions valorada en 2.614.847,55 euros 
que es descriu a continuació, la qual està ubicada al campus universitari de Bellaterra, on està 
actualment radicada l’Escola Bellaterra, -ref. cad. 5049614DF2954G0001YK (document CE 07/02-2014) 

la qual forma part integrant d’una finca registral més gran de superfície 955.393,84 m2 inscrita en el 
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº1 (actualment nº2), al Volum 1.423, del llibre 908, 

Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut d’escriptura pública d’agrupació de finques atorgada davant la 
notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de 2001, sota el número 1446 del seu protocol, de 
la finca més gran (matriu):  

 
‘Parcel·la poligonal de 13.830,05 m2 perimetralment tancada, situada al nord del campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Limitada al NO pel via d’accés que, sortint de la rotonda de 
la carretera de Cerdanyola, dóna accés a l’eix central i, posteriorment, a l’edifici del Rectorat i 

de la Facultat de Veterinària. Limitada al NE pel vial interior que, sortint de l’anterior, és 
paral·lela a la carretera de Cerdanyola. Limitada al SE per un mur perpendicular al vial anterior, 
que separa el Col·legi Públic i els mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació fins arribar al 
cap del talús que mor a peu a l’eix central. Limitada al SO per una tanca metàl·lica poligonal 
paral·lela a l’eix central fins a connectar amb el límit del NO’. 

  

 
1.3.) Aprovar la desafectació de la porció de terreny amb edificacions identificada a l’apartat 1.2.) 

d’aquest acord, de l'ús o servei públic a què va ser afectada en virtut del Decret 2898/1972, de 15 de 
setembre, que declarà urgent l'expropiació per a la construcció dels edificis i instal·lacions 
complementàries de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

  
1.4.) Aprovar la transmissió onerosa de la titularitat de la porció de terreny identificada a l’apartat 1.2.) 

d’aquest acord, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès qui haurà d’afectar els béns cedits al servei 
públic de l’educació infantil i primària. 

 
1.5)  En execució de l'acord pres pel Consell Social de la UAB de data 19 de juny de 1986 (document CE 
02/02-2014), prèvia segregació, formalitzar la cessió a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de la 
parcel·la de 10.036 m2 -ref. cad. 5049615DF2954G0001GK i 5049604DF2954G0001SK (documents CE 
03/01-2014 i CE 04/01-2014), la qual forma part integrant d'una finca registral més gran de superfície 

955.393,84 m2 inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº1 (actualment nº2), al 
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Volum 1.423, del llibre 908, Foli 100 i Finca núm. 45.279, en virtut d’escriptura pública d’agrupació de 
finques atorgada davant la notària, Ma Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de 2001, sota el número 

1446 del seu protocol. 

 
2) Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies 
facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment al punt 
primer del present acord. 
 
3) Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment del present acord. 

 
4) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 03/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Autorització de formalització del Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès referent a la tributació dels 

béns situats i de les activitats exercides al campus universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès. 
 
Exposició de motius:  
 
Vist que en data 7 de juny de 2005, l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de 

Barcelona van signar un protocol d’intencions en el qual es va adquirir el compromís de buscar una forma de 
resoldre extrajudicialment els processos administratius i contenciosos  existents entre ambdues administracions 
pel que fa a la interpretació de l’aplicació de les exempcions previstes a l’article 80 de la Llei Orgànica 
d’Universitats i dels beneficis tributaris establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim fiscal de les 
entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 

Vist que en data 22 de març de 2006,  l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona varen subscriure un Conveni transaccional sobre la Tributació de l’IBI dels béns immobles situats al 
campus universitari mitjançant el qual les parts acorden un protocol marc de relacions interinstitucionals per tal 
d’establir uns principis de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions i on van acordar entre d’altres: 
 

 -Els criteris d’interpretació i aplicació als béns de la UAB de la normativa sobre beneficis fiscals en l’IBI per a 
reconèixer l’exempció en l’esmentat tribut  a  les porcions de terreny i construccions situades al campus de la 

UAB en funció de l’ús a què es destina cadascun d’ells. 
 
 -Vigència dels criteris interpretatius  establint que serà d’aplicació fins que no hi hagi un canvi legislatiu i no es 
produeixin alteracions de naturalesa física, jurídica o econòmica  en el béns subjectes  a l’impost. 
 
Vist que en data 21 de desembre de 2007 l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona varen subscriure el “Conveni de Cooperació i de Col·laboració institucional entre l’Ajuntament  de 

Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona” amb la finalitat de formalitzar i concretar la 
voluntat per ambdues institucions  d’establir un marc d’actuació conjunta i de mecanismes de resolució 
transaccional de conflictes i varen acordar  entre d’altres, que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès aplicarà  a 
la UAB en qualitat de subjecte passiu dels impostos locals  gestionats per l’esmentat ajuntament, sempre que 
fos legalment possible, els mateixos criteris que s’havien establert al Conveni transaccional de 2 de març de 
2006. 

 
Atès que en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’Universitats, faculta els ajuntaments per regular mitjançant ordenança fiscal una bonificació de 
fins al 95% de la quota íntegra de l’IBI a favor d’immobles d’organismes públics d’investigació i els 
d’ensenyament universitari. 
 
Vist l’apartat 5 de l’article 5 de  l’Ordenança fiscal nº 1 aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament de 

Cerdanyola en data 30 de maig de 2013, aplicable als impostos meritats a partir d’1 de gener de 2014, on es 
declaren no exempts però bonificats al 95% els béns immobles urbans  d’organismes públics d’investigació i els 
d’ensenyament universitari. 
 
Atès que la UAB ha interposat Recurs contenciós-administratiu contra l’esmentada Ordenança en data 30 de 
maig de 2013,  pendent de resolució, en considerar que vulnera el que disposa l’article 80 de la Llei Orgànica 
d’Universitats, i que en data 15 de gener de 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat com 
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a mesura cautelar la suspensió del dret de l’Ajuntament a emetre liquidacions referides als béns immobles dels 
quals sigui titular la Universitat i que estiguin afectats exclusivament al serveis públic de l’educació Superior. 

 

Atesa la proposta de formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i la UAB referent a la 
tributació del béns immobles situats i de les activitats exercides al campus universitari de Bellaterra a 
Cerdanyola del Vallès per tal de fixar els criteris d’interpretació i aplicació de la normativa tributària pel que fa a 
l’IBI, d’acord amb el que consta en el document CE 10/02-2014. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en sessió de 23 de desembre de 2013 ha acordat la 

signatura de l’esmentat Conveni. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 05/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el 
següent:1)Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat 
Autònoma de Barcelona referent a la tributació dels Béns immobles situats i de les activitats exercides al 

campus universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès en els termes del document que s’adjunta; 2) Facultar 
el Rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui 

signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment als acords anteriors; 
3)Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi  les seves competències; 4) Encarregar el 
vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents acords; 5) Comunicar els 
presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 

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

 
1) Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma 
de Barcelona referent a la tributació dels Béns immobles situats i de les activitats exercides al campus 
universitari de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès en els termes del document CE 10/02-2014. 
 

2) Facultar el Rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies 
facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment a aquest 

acord. 
 
3) Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment del present acord. 
 
4) Comunicar el present acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 04/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013 
 

Exposició de motius: 
 

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

la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost 
aprovat per a l’exercici  2013. 
 
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013, 
d’acord amb el que consta en el document CE 10bis/02-2014. 
 

2) Presentar al  Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 
 
Acord 05/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Caixa 
d’Enginyers 

 
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 per 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. 
 

Vista l’oferta a la UAB de les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb 
Caixa d’Enginyers (document CE 11/02-2014). 
 
Vist l’informe tècnic de data 22 d’octubre de 2013 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document CE 12/02-2014), en el que es 
fa constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 22 d’octubre 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 17 de 
desembre de 2013. 
 
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 25 de setembre de 
2012 i posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 

Generalitat de Catalunya el dia 8 d’octubre 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 11/02-2014) 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, 
 
S’ACORDA: 
 
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 d’Enginyers d’import 1 milió d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 11/02-2014. 



BOUAB Núm. 115                              Febrer / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 28 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 

 

 
 
Acord 06/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014  
  

Exposició de motius: 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 212 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2 apartat b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 98/2013 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 19 de desembre de 2013, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar els Criteris Bàsics per a elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per a l’exercici 2014, segons consta en el document PLE 111/12-2013; 2) Comunicar aquest acord a la 

vicerectora d’Economia i d’Organització i al gerent de la UAB. 
 
Vist l’acord 01/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent:  
1)Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB pel  2014, que s’annexa; 2)Elevar aquesta proposta al  Consell 
Social per a la seva aprovació, si escau,  per tal que aquest exerceixi les seves competències d’aprovació del 
pressupost; 3)Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer efectiu el present acord. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord amb el que 
consta en el document CE 13/02-2014. 
 
2) Acordar, com a principi de precaució, que la partida addicional dels ingressos de la Generalitat de Catalunya 

per a projectes específics que consta en l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca de 18 de desembre de 
2013 (subarticle 45008 del pressupost 2014 de la UAB), resta condicionada a l’aprovació corresponent, per part 
de la Secretaria d’Universitats i Recerca, dels projectes i el seu contingut. 
 
3) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social del mes d’abril de 2014 sobre l’estat del procés 
d’aprovació referit en el punt segon del present acord. 

 
4) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent per tal que portin a terme les 

mesures necessàries al respecte. 
 
 
 
Acord 07/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 
 
Atès l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
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Atès l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 

Atès l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 

 
Atès l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 3/2014 pres per la Comissió Societat-Universitat de 21 de gener, en virtut del qual s’aprova: 1) 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del 
Consell Social corresponent a l’any 2014, segons el que consta en el document CSU 1/01-2014; 2)Posar en 

coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa 
Universitat-Societat corresponent a l’any 2014 als efectes que corresponguin pel que fa al pressupost del 
Consell Social de l’any 2014. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la presidenta del Consell Social, 
 
S’ACORDA: 

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’aprovar el pressupost del Consell Social de 

la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 
14/02-2014. 
 
 
 

Acord 08/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de novembre fins 
el 20 de desembre de 2013 
 
Exposició de motius: 

 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de novembre fins el 20 de desembre de 
2013. 
 

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

Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de 

novembre fins el 20 de desembre de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 15/02-2014. 
 
2) Comunicar aquest acord a la Gerència i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
  
 

 
Acord 09/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Anàlisi de la carta de recomanacions corresponent a l’exercici 2012 
 
Exposició de motius: 
 

Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la 
UAB, realitza una carta de recomanacions en la que es recullen suggeriments fruit d’aspectes identificats en el 
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la 
Universitat emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de la 
carta de recomanacions. 
 
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB la carta de recomanacions de 

l’exercici 2012. 



BOUAB Núm. 115                              Febrer / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 30 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en la carta de recomanacions de 

l’exercici 2012. 

 
Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 

 
1) La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la Carta de Recomanacions 
corresponent a l’exercici 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 16/02-2014. 
 
2) Posar a disposició del gerent i la vicegerent d’Organització de la UAB la Carta de recomanacions 
corresponent a l’exercici 2012, als efectes de les gestions que siguin oportunes pel que fa a les recomanacions. 
 

 
 

Acord 10/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació d’assignació d’espais al nou edifici ICTA-ICP 
 
Exposició de motius:  

 
Vist l'acord 22/2011 pres pel Ple del Consell Social  de 22 de setembre, en virtut del qual es va autoritzar 
l’atorgament d’una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia sobre l’edifici 
ICTA-ICP que en aquell moment la UAB estava construint a la Finca Registral de la UAB núm. 45.277 del 
Registre de Cerdanyola del Vallès, consistent en 2.228 m2 dels 7.500 m2 construïts d’obra nova de l’edifici, així 
com, la cessió d’ús compartida amb la UAB de 180 m2 dels 7.500 m2 construïts de l’esmentat edifici el qual 

estarà ubicat en una parcel·la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1.600 m2 i un sostre de 5.000 m2. 
 
Vist el conveni de col·laboració formalitzat en data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada 
Institut Català de Paleontologia, l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel 
finançament del nou edifici ICTA-ICP on, entre d’altres, es va establir la distribució de la possessió dels espais 

de l’esmentat edifici una vegada finalitzada la seva construcció, a l’empara del que s’havia previst a l’acord del 
Consell Social esmentat anteriorment (document CE 17/02-2014). 

 
Atès que les obres de construcció de l’edifici finalitzen el 17 de gener de 2014. 
 
Atès que la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia van realitzar la distribució d’espais en 
base a unes previsions inicials que, un cop executada l’obra, han sofert alguna variació d’acord amb la 
distribució establerta a la proposta d’addenda al conveni incorporada com a document CE 18/02-2014. 
 

Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.  
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 06/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent: 
1)Aprovar la formalització de l’addenda al conveni data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada 
Institut Català de Paleontologia l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel finançament 
del nou edifici ICTA-ICP, que s'annexa com a (document 2); 2) Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, 
perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els documents públics i 

privats, que siguin necessaris  per donar compliment als acords anteriors; 3) Elevar aquest acord al Consell 
Social per a la seva aprovació; 4) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el 
seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació. 
 

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

 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la formalització de l’addenda al conveni de data 3 d’octubre de 2011 entre la UAB i la Fundació 
Privada Institut Català de Paleontologia, l’objecte del qual és l’establiment de les condicions necessàries pel 
finançament del nou edifici ICTA-ICP, d’acord amb el que consta en el document CE 18/02-2014. 
 

2) Facultar el rector, Ferran Sancho i Pifarré, perquè ell, o persona en qui delegui, amb les més amplies 
facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment al punt 
primer d’aquest acord. 
 
3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 11/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’espais a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. 

 
Exposició de motius:  
 
Vist que la UAB ha realitzat les obres del nou edifici ICTA-ICP. 
 
Atès que la UAB ha sol·licitat a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. un subministrament d’energia 

elèctrica en alta tensió al nou edifici ICTA-ICP, per la qual cosa la UAB ha de reservar un local, tancat i adaptat, 
amb fàcil accés des de la via pública, per a l’emplaçament de les línies d’alimentació elèctrica i seccionament 
d’entrega al centre de mesura de UAB per al seu posterior ús per a l’empresa distribuïdora, quedant el 
propietari del local obligat a enregistrar aquesta cessió d’ús. 
 

Vist l’emplaçament que es vol donar a aquest centre de lliurament, segons consta del plànol annexat en el 
document CE 19/02-2014. 

 
Atès que en data 10 de gener de 2014 la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. van formalitzar 
conveni de cessió d’ús d’un local destinat a albergar les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora 
per alimentar el centre de mesura del client, amb les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida 
de cables aeris i/o subterranis, tancaments frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, 
elèctrode de connexió de terra, tapes d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions 
facilitats pels Serveis Tècnics de l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar 

la instal·lació elèctrica pel termini de temps de durada de la prestació del servei (document CE 19/02-2014). 
 
Vistos els articles 93 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques. 
 
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats. 

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

 
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya. 

  
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist l’acord 07/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent: 1) 
Donar-se per assabentat i ratificar el conveni formalitzat entre la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, 

S.A.U.  en data 10 de gener de 2014 en virtut del qual es va cedir la cessió d’ús d’un local destinat a albergar 

les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora per alimentar el centre de mesura del client, amb 
les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida de cables aeris i/o subterranis, tancaments 
frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, elèctrode de connexió de terra, tapes 
d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions facilitats pels Serveis Tècnics de 
l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar la instal·lació elèctrica pel 
termini de temps de durada de la prestació del servei; 2)Elevar al Consell Social el present acord, per tal que 

exerceixi les seves competències; 3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i 
el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 

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

 
1) Donar-se per assabentat i ratificar el conveni formalitzat entre la UAB i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, 
S.A.U. en data 10 de gener de 2014 (document CE 19-02-2014), en virtut del qual es va cedir la cessió d’ús 
d’un local destinat a albergar les instal·lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora per alimentar el centre 
de mesura del client, amb les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida de cables aeris i/o 

subterranis, tancaments frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, elèctrode de 
connexió de terra, tapes d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les instruccions facilitats pels 
Serveis Tècnics de l’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U., de manera que es pugui realitzar la instal·lació 
elèctrica pel termini de temps de durada de la prestació del servei. 
 
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 

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

 
 

Acord 12/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació de l’acord 101/2013 pres pel Ple del Consell Social, de data 19 de desembre, en relació a la cessió 
de participacions de titularitat de patent internacional 
 
Exposició de motius:  
 

Vist l’acord 101/2013 pres pel Ple del Consell Social, de data 19 de desembre, en virtut del qual es va autoritzar 
la cessió de participacions de titularitat (50%) que sobre la Patent internacional número PCT/EP2010/058733 
amb denominació ‘Method for obtaining derivable road area’ ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a 
favor del doctor José Manuel Álvarez López a canvi del 21% dels guanys que obtingui per la comercialització de 
la mateixa, reservant-se la UAB una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la 
mateixa. 

 
Atès que l’esmentat acord es sustentava en el informe de 14 d’octubre de 2013 lliurat per l’Oficina de 

Valorització i Patents amb la signatura del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació (document CE 20/02-
2014) on es proposava que l’esmentada cessió de titularitat es fes conjuntament al doctor José Manuel Álvarez 
López i al doctor Felipe Lumbreras Ruíz. 
 
Atès que per error en la confecció de la proposta d’acord es va ometre la cessió de l’esmentada titularitat al 

doctor Felipe Lumbreras Ruíz. 
 
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els INVESTIGADOR/S no tenen la intenció de 
crear una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no han negociat amb terceres empreses la 
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els INVESTIGADORS estan d’acord que futures 
llicències o transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat. 
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Vist l’article 89.k de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist que els articles 204.1 i 206.2.c dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 

UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist que l’article 64.q del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell Social el procediment 
d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist l’article 28.2.h del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Vist l’acord 11/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent: 
 
1) Modificar l’Acord del Consell de Govern núm. 112/2013, de data 10 de desembre, substituint el seu redactat 
pel següent text literal: 
 
     ‘ 1) Autoritzar la cessió conjunta de les participacions de titularitat que sobre la següent Patent internacional 

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

exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre les esmentades Patents: 
  

Número Denominació Titularitat Contraprestació 

PCT/EP2010/058733 

Methodfor 

obtainingderivable 

roadarea 

50% 

21 per 100 dels 

guanys que 

obtinguin per la 

comercialització de 

la mateixa. 

 

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

necessàries per a fer-los efectius’. 
 
2) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar el 

vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els 
presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA:  
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Modificar l’acord 101/2013 pres pel Ple del Consell Social, de data 19 de desembre, substituint el seu 
redactat pel següent text literal: 

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

PCT/EP2010/058733 

Methodfor 

obtainingderivable 

roadarea 

50% 

21 per 100 dels 

guanys que 

obtinguin per la 

comercialització de 

la mateixa. 

 

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

 
3) Comunicar aquest acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 

 
 
Acord 13/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Participació i cessió d’ús d’espais al Consorci Centre de Recerca Matemàtica 
 

Exposició de motius: 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 juliol de 2002, publicat per la Resolució 
UNI/2260/2002, de 30 de juliol, on es va aprovar la constitució del Consorci CRM i els seus Estatuts, integrat 
per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
(Generalitat), i per l'Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
 

Vist l’Acord del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca Matemàtica (acord pres pel Consell de 
Direcció de 8 de juny de 2012, segons el que consta en el document CE 21/02-2014). 
 
Vist l’acord 59/2012 pres pe Ple del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, en virtut dels qual 

es va acordar: 
 
1) Modificar l’acord 32/2009, de 21 d’octubre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, que queda 

redactat de la manera següent: 
 

“Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de 
Recerca Matemàtica (CRM), d’acord amb el que consta en la proposta de conveni regulador del procés 
d’incorporació de la UAB al Consorci CRM (document PLE 30/10-2012) i en els seus annexos, que són la 
proposta de modificació d’estatuts del Consorci CRM (document PLE 31/10-2012) i la proposta de 

conveni de col·laboració entre la UAB i el Consorci CRM sobre cessió d’ús d’espais i assumpció de 
despeses (document PLE 32/10-2012).” 

 
2) Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície 
conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el 
passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta (document 
PLE 33/10-2012), i d’acord amb les condicions que figuren en el document PLE 32/10-2012. 

 
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els següents convenis, 
facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les 
esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del model de conveni 
d’incorporació de la Universitat a l’esmentat Consorci com a ens consorciat (document PLE 30/10-2012), de la 
proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document PLE 31/10-2012)  i del model de conveni de 

cessió d’ús d’espais  (document PLE 32/10-2012). 
 
4) La Universitat Autònoma de Barcelona trametrà al Consell Social còpia del conveni d’incorporació de la 
Universitat al Consorci CRM, la modificació d’estatuts del Consorci CRM i del conveni de cessió d’ús d’espais, 
una vegada formalitzats. 
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5) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució d’aquest acord. 
 

6) Comunicar aquest acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
Atès que en data 24 de maig de 2013, la Generalitat va proposar uns nous canvis als documents prèviament 
consensuats (conveni regulador del procés d’incorporació de la UAB al Consorci CRM, i conveni de col·laboració 
entre la UAB i el Consorci CRM sobre cessió d’ús d’espais i béns i assumpció de despeses), la qual cosa va 
comportar modificacions de caràcter tècnic (les quals s’exposen en el document CE 22/02-2014), que 

superaven les facultats atorgades als mandataris dels anteriors acords. 
 
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.  
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l’acord 10/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent: 1) 
Confirmar l’Acord del Consell de Govern de la UAB núm. 98/2012, de data 17 d’octubre, on es va acceptar per 
part la UAB la proposta d’entrar a formar part del Consorci CRM i, com a conseqüència d’això; 2) Autoritzar al 
Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels béns de titularitat de la UAB, de superfície conjunta de 

2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el passadís que 
connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta (document 3) (document 
4) (document 5) (document 6), d’acord amb les condicions indicades a la part expositiva del present acord i 
que es resumeixen en les següents:  Finalitat: El Consorci CRM haurà de destinar els espais per desenvolupar 
els objectius i finalitats estatutaris del Consorci, a augmentar la capacitat d’acollir matemàtics de gran prestigi 
procedents d’arreu del món, i en el seu cas, a exercir com a seu del Instituto Español de Matemáticas (IEMath), 

i qualsevol altra finalitat relacionada amb la recerca en l’àmbit de les matemàtiques; Termini: 40 anys, 
prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes iguals i successius de 10 anys cadascun fins arribar al 
límit dels 60 anys; Cànon: No hi haurà cànon però el Consorci CRM assumirà el pagament de les despeses 
directes i indirectes de 869,60  m2 dels 2.453,36 m2 total de la superfície objecte de cessió d’ús ; 3) Autoritzar 
el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els següents convenis, facultant-lo 
perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o 

millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents, segons les propostes que 
es passen a aprovar: -   El model de conveni d’incorporació de la Universitat a l’esmentat Consorci com a ens 
consorciat (document 7) i la proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document 8); -  El model 
de conveni de cessió d’ús d’espais (document 9); 4) Deixar sense efecte els termes de l’Acord del Consell de 
Govern de la UAB núm. 98/2012, de data 17 d’octubre, que puguin contravenir els termes del present acord; 
5)Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 6)Encarregar el vicerector de 
Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 7) Comunicar els presents acords 

al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Confirmar l’Acord del Ple del Consell Social de la UAB núm. 59/2012, de data 31 d’octubre, de participació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), i com a 
conseqüència d’això; 

 
2) Autoritzar al Consorci Centre de Recerca Matemàtica l’ús dels béns de titularitat de la UAB, de superfície 
conjunta de 2.453,36 m2, mitjançant concessió administrativa, ubicats a les torres C1 parell, C3 bis parell i el 
passadís que connecta aquestes dues torres, tal i com s’identifica als plànols de situació i de planta (documents 
CE 23/02-2014, CE 24/02-2014, CE 25/02-2014 i CE 26/02-2014), i d’acord amb les condicions que figuren en 
el document CE 29/02-2014. 
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3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Matemàtica els següents convenis, 

facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les 

esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura dels documents, segons les 
propostes que es passen a aprovar: 
 
- El model de conveni regulador del procés d’incorporació de la UAB al Consorci CRM (document CE 27/02-
2014) i la proposta de modificació dels estatuts del Consorci CRM (document CE 28/02-2014). 
 

- El model de conveni de col·laboració entre la UAB i el Consorci CRM sobre cessió d’ús d’espais i béns i 
assumpció de despeses (document CE 29/02-2014). 
 
4) Deixar sense efectes els termes de l’Acord 59/2012, de 31 d’octubre de 2012 del Ple del Consell Social de la 
UAB, que puguin contravenir els termes del present acord. 
 
5) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 

d’aquest acord. 
 

6) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
 

Acord 14/2014, de 6 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Contractes formalitzats en l’exercici 2013 
 
Exposició de motius: 
 

Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atesa la relació de contractes formalitzats en l’exercici 2013, la qual ha estat facilitada per la Unitat de 

Contractació Administrativa de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per 

la UAB en l’exercici 2013. 
 
 
 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 

 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 06/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria del programa Drac 
(Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any 2014. 
 
Atès que el programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de les 
Universitats de la Xarxa Vives mitjançant l’atorgament d’ajuts. 
 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes, Personal Docent i Investigador i Personal 

d’Administració de la UAB. 
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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 estudis. 

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

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts del Programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) per l’any 
2014. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

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

 
Acord 07/2014, de 19 de febrer 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 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 Producció Audiovisual Transmèdia  
- Màster en Medicines Development  
- Diploma de postgrau en Counselling i Psicoteràpia en Càncer  

- Diploma de postgrau en Seguretat Privada Operativa  

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-programa-Drac-2014-19-02-2014
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- Diploma de postgrau en Medicines Development  
 

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

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

 
Acord 08/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

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

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

a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.  
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 
Acord 09/2014, de 19 de febrer 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. 
  

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.  
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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 ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
  

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

Acord 10/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de modificació de simultaneïtat 
d’estudis. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar l’aprovació de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la 
demanda d’aquest tipus estudis. 

 
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 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 presentat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació de simultaneïtat d’estudis dels següents 
estudis: 
 

- Grau de Criminologia + Dret 
- Grau de Dret + Relacions Laborals  
- Grau d’Educació Infantil + Educació Primària 
- Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Mecànica 
- Grau d’Estadística Aplicada + Sociologia, condicionat a l’aprovació per la Junta de Facultat de la 
--Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.  

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 

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

 
 
Acord 11/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’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. 
 

http://www.uab.cat/doc/CreaciodeCursosEspecialitzacio-19-02-2014
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Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 

 

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

a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 
l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

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

 
- Arqueologia 
- Arts i Disseny 
- Ciència i Tecnologia dels Aliments 
- Criminologia 
- Dret 

- Educació Infantil  
- Educació Primària 
- Estudis Anglesos 
- Estudis Clàssics 
- Llengua i Literatura Catalanes 

- Llengua i Literatura Espanyoles 
- Història 

- Humanitats 
- Infermeria 
- Relacions Laborals 
- Teràpia Ocupacional 
- Veterinària 
-  

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

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

 
Acord 12/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació de minors. 
 
Vistos els articles 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 les seves 

posteriors modificacions, que estableixen que un mínor és un itinerari d’universitat, amb responsabilitat de 
programació d’un centre, que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit 
diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans 
d’estudis, i que disposen, entre d’altres, que aquests estudis seran aprovats per la Comissió competent en 
matèria d’ordenació acadèmica dels estudis de grau. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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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 creació dels minors següents: 

- Cultura Clàssica 
- Estudis d’Àsia Oriental 
- Traducció i Interpretació 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
 

Acord 13/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’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 les memòries de títols de màsters que es presenten per tal d’adequar-les a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació 
del Consell de Govern, els plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social, així com les 

modificacions derivades de l’aplicació. 
 

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

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster 
universitari següents: 
 

- Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 
- Psicologia de la Cognició i de la Comunicació 
- Psicopedagogia 

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

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

 
 
Acord 14/2014, de 19 de febrer 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. 
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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. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data de data 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

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

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

Acord 15/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.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 aprovar la concessió dels 
premis extraordinaris de titulació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs 
acadèmic 2012-2013, als alumnes següents: 

 
Facultat de Ciències  
Rubén Solórzano Rodríguez 
Laia Soler Bru 
Ariane Arias Ortiz 
Alexandre Suau Martinez 
David Jaime Tena Cucala 

Dídac Martínez Granado 

http://www.uab.cat/doc/Creditsdelliureeleccio-19-02-2014
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Clara Mateo Campo 
Beatriz Poblador Plou 

Amanda Fernández Fontelo 

Margarida Triadú Galí 
Sergio Alberola Padilla 
Èric Lluch Àlvarez 
 
Facultat de Ciències de la Comunicació 
Anna Mestre Segarra 

Lucía Bretos Tarradellas 
Gemma Sánchez Gaona 
Eva Torres Escuder 
Marta Delcor Poch 
Valentina Rojo Squadroni 
Jon Sindreu Larrañaga 
Ignasi Giménez Renom 

Núria Valls Alecha 
 

Facultat de Dret 
Carlos Pérez Padilla 
Míriam Juan-Torres González 
Raquel Abarca Martínez 
Sigrid Sara Cobo Bonilla 

Carolina García Trujillo 
Helena Mulero Alcaraz 
Judit Orta Lorente 
 
Facultat d’Economia i Empresa 
Gerard Domènech Arumí 

Sergio Marin Arànega 
Stephanie Adriana Mau Asam 
Juan Roig Roura 
Tanita Rosenova Sabeva 
Ismael Sanchez Laredo 

José Diaz Rodriguez 
Jorge Garcia Iglesias  

Anna Rodríguez Rivas 
Maria Cristina Porras Mateo 
Marta Bofill Bou 
 
Facultat de Traducció i d’Interpretació 
Anna Santamaria Diez 
Neus Bonilla Benages 

Clara Cuennet Mas 
Elisabet Carbó Catalán 
Albert Febrer Febrer 
Artur-Jonathan Zapater Montorio 
Irene Tor Carroggio 
David Iglesias Masó 

Míriam López Verdugo 
Anna Suades Vall 

Guillermo Álvarez Sellán 
Lena Sophie Huber-Huber 
Jordi Serrano Muñoz 
Sara Ruiz Viloria 
Judit Moreno Salat 

Jonathan López Sánchez 
 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica en funcions, per tal que porti 

a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 16/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2014-2015. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2014-2015. 

 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del 22 d’agost de 2013, per 
la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014. 
 
Vista l’Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2014. 
 

Vist l'article 12.4.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 14 de març de 2013, pel que fa a 

les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic per al curs 2014-2015. 

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

Acord 17/2014, de 19 de febrer de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de modificació dels terminis de la convocatòria del 
programa d’intercanvi Erasmus + Estudis per al curs 2014-2015.  
 
Vist que la convocatòria del programa d’intercanvi Erasmus + Estudis per al curs 2014-2015 es va aprovar per 
acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 28 de novembre de 2013.  
 
Atesa la necessitat de modificar els terminis de la convocatòria vistes les darreres informacions sobre el 

programa d’intercanvi Erasmus+ que comporten canvis tant en el període en el qual els estudiants rebran beca 
com en els imports econòmics, prioritzant les estades semestrals i altres factors. 
 
Vista l’autorització de la presidenta de la Comissió d’Afers Acadèmics per a l’obertura d’un període de pròrroga 
de presentació de les sol·licituds i de modificació de les dates previstes per a la primera i segona resolució de 
les convocatòries. 

 
Ates que la modificació dels terminis de la convocatòria comporta la necessitat d’adaptar els terminis previstos 

al Calendari academicoadministratiu del curs acadèmic 2013-2014.   
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

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

PRIMER.- Ratificar l’autorització de la presidenta de la Comissió d’Afers Acadèmics de modificació dels terminis 

de la convocatòria del programa d’intercanvi Erasmus + Estudis per al curs 2014-2015, en els termes següents:  
 

- Obertura d’un període de pròrroga per presentar i, si escau, modificar les sol·licituds: entre el 30 de 
gener i 3 de febrer 

- Publicació del llistat de la primera resolució (llistat assignacions provisional): 24 de febrer de 2014  
- Publicació del llistat de la segona resolució (llistat assignacions definitiu): 19 de març de 2014 

 
SEGON.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014, en 
els termes exposats, i elevar-la al Consell de Govern. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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. 
 

 
 
 

I.3.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2014, de 17 de febrer de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Atès que en la concessió dels ajuts a activitats de l’estudiantat per al curs 2012-2013, la Comissió d’avaluació 
encarregada de la tramitació i resolució d’aquests ajuts, així com l’Àmbit de Participació, àmbit que fa el 
posterior seguiment tècnic, han detectat la necessitat de fer una adjudicació més equilibrada dels ajuts entre 
les col·lectius sol·licitants.  

 
Atesa la situació econòmica actual i la necessitat de fer un repartiment més equitatiu entre els col·lectius.  

 
Atès que s’ha considerat convenient incorporar un número màxim d’activitats que poden ser objecte d’ajuts per 
col·lectiu.  
 
Vist que les bases d’ ajuts a activitats de l’estudiantat fins ara vigents no incorporaven una baremació expressa 

d’aquelles activitats que els estudiants duen a terme per potenciar i promocionar les activitats acadèmiques.  
 
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 la modificació de les Bases reguladores d’ajuts per a desenvolupar les activitats de 
l’estudiantat amb la incorporació del punt 4.3. [Document] 
 
SEGON. Aprovar la incorporació d’un nou criteri de baremació a l’Annex de les Bases reguladores d’ajuts per a 
desenvolupar les activitats de l’estudiantat per a la promoció de la producció acadèmica. [Document] 
 

TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord.  
 
QUART. 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.  
 
 

http://www.uab.cat/doc/ModificaciodelesBasesreguladoresajut-170214
http://www.uab.cat/doc/Incorporacio-nou-criteri-baremacio-Annex-Basesreguladoresajut-170214
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Acord 02/2014, de 17 de febrer de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Atès el què disposen les Bases reguladores d’ajuts per a desenvolupar les activitats de l’estudiantat.  
 
Atès que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida pressupostària pels Ajuts a 
activitats de l’estudiantat (projecte GG201583) dotada amb 10.000€ pel curs 2013-2014.   

 
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 la Convocatòria d’Ajuts a activitats de l’estudiantat per al curs 2013-2014. [Document] 
 

SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord.  
 
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.3.3. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 1/2014, de 21 de febrer 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. 
 
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 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 : 
 
- Estudis Avançats en Edat Mitjana 

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

 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-activitats-estudiantat-curs-2013-2014
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Acord 2/2014, de 21 de febrer de la Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta de modificació de denominació de programes de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 

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

 
Vist 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 19 de novembre de 2012, pel que 
fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre 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 modificació dels títols de doctorat següents. 

 
-Immunologia Avançada  
-Psicologia de la Salut i de l’Esport 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
 
Acord 3/2014, de 21 de febrer 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 i adaptar el seu contingut al que disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es reglen 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 19 de novembre de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació 
per a la verificació i l’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, a condició 
que els òrgans competents aprovin els títols corresponents. 
 

- Estudis Avançats en Edat Mitjana 
- Immunologia Avançada 
- Dret 
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SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 4/2014, de 21 de febrer de la Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació de la regulació sobre els requisits d’accés als 
programes de doctorat.  
 
Atesa la necessitat de modificar de manera puntual l’article 340 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada 
pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu contingut a la legalitat vigent. 
 

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

Vist l’article 14.3. b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis i ensenyaments 
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 de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels següent article de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, 
aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, que queda redactat de la manera següent:  

     
" Article 340. Requisits d’admissió i selecció 

 
1. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot establir requisits i criteris per a la selecció i l’admissió 
dels estudiants. Entre d’altres, pot establir l’obligatorietat de superar una entrevista personal, una nota mínima 
en l’expedient de grau i/o de màster o equivalent i un nivell de coneixement d’una o més llengües i totes 
aquelles que determini la comissió acadèmica. També es pot fixar com un criteri de priorització de l’admissió 
haver cursat un o més mòduls específics d’un màster universitari. 
 

2. En qualsevol cas, els programes de doctorat han d’establir com a criteri per a l’admissió la presentació per 
part del candidat d'un escrit de màxim cinc pàgines en el qual s'especifiqui quina és la seva formació prèvia i en 
quina línia de recerca del programa de doctorat vol ser admès; a més, el candidat proposarà, si ho considerà 
oportú, un possible director de tesi. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat tindrà en compte la 
informació facilitada pel candidat, així com les places disponibles en cada línia de recerca, de cara a l'admissió i 
a l'assignació del director de tesi i, si escau, del tutor. 

 
3. Els sistemes i els procediments d’admissió han d’incloure, en el cas d’estudiants amb necessitats educatives 

especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, i s’ha d’avaluar, si 
escau, la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. 
 
4. L’admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels 
complements de formació, en cas que n’hi hagi.  

 
5. Els requisits i els criteris d’admissió s’han de fer constar a la memòria de verificació del programa de 
doctorat. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
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Acord 5/2014, de 21 de febrer de la Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat per al curs acadèmic 2012-13 presentades pels 

centres corresponents. 
 
Vist l'article 253 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, segons el qual, les 
comissions dels estudis de doctorat poden proposar a la comissió competent en matèria de doctorat la no 
continuïtat dels doctorands que no hagin superat el seguiment anual del seu progrés. 

 
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 19 de novembre de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de no continuïtat d’estudiants de doctorat. 
 

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

 
Acord 6/2014, de 21 de febrer de la Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 

Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 

posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de 
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades. 
 
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 
premis extraordinaris d’estudis de doctorat. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat als següents: 
 
Diego Moya Fernández 
Rafael Gustavo Hermes 
Eva Mainau Brunsó 

Ana Cristina Aguirre Calleja 
Francisco Antar Martínez Guzmán 
Clara Selva Olid 
Antonio Stecher Guzmán 
Ada Cortés Vicente 
Núria Gómez Llauger 
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SEGON.- Deixar sense efectes l’acord Segon del punt 8 de l’ordre del dia de la sessió de la Comissió de  29 de 
novembre de 2013, i atorgar el premi extraordinari de doctorat del departament de Dret Privat corresponent al 

curs 2009-2010 al doctor Cristián Oró Martínez, a la doctora Liliam Virginia Arrieta de Carsana i al doctor Rafael 

Arnoldo Gómez Salazar. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
 

I.3.4. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 06/2014, de 20 de febrer de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vist l’article 13 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula els òrgans de govern i 
de representació de les universitats públiques 
 
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 13 
que els estatuts de les universitats establiran el règim de les obligacions docents i de tutoria de professorat que 
ocupin càrrecs acadèmics. 

 
Vist l’article 2 apartat 3 del  Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
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. 

 
Vistos els articles 21.5, 88, 89, 90, 91 i 92 i la Disposició addicional cinquena del Reglament del Personal 
Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010 i modificat per 
diversos acords que regulen el reconeixement de docència per l’exercici de càrrecs acadèmics. 

 
Vista la necessitat d’adequar l’estructura de càrrecs acadèmics ja que la vigent data de l’any 1994 i no s’adapta 
a la realitat de la Universitat.  

 
Vist l’article 10.4, lletra f) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar les 
propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions 
normatives en matèria d’organització de la d’administració. 
 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement del model de càrrecs acadèmics i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
SEGON.- Encarregar a  la vicerectora d’Economia i Organització la modificació del reglament de Personal 

Acadèmic, aprovat per Acord de Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, pel que fa a la regulació dels 
càrrecs acadèmics i elevar el present Acord al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCERA.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Acord 07/2014, de 20 de febrer de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els 
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, 
entre d'altres.  
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per Acord del Consell de Govern de data 

19 de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.  
 
Vista la proposta de convocatòria 1/2014 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals de 
docència i de recerca de la UAB per a l’any 2014. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc 
de treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi 

destinat a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.  
 

Vist l'article 10, 1 lletra 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'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució 
d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d'administració i d’organització.  

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

ACORDS  
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2014 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de 
riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2013. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 

 
 
Acord 08/2014, de 20 de febrer de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que 
l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els 
principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar,  i de combatre els riscos en origen, 

entre d’altres.  
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc 

de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els 
equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans 

tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.  
 
Vista la proposta de convocatòria 2/2014 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2014.2011 
per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011. 
Vist l'article 10.1 lletra 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’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució 
d’assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d’administració i d’organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concessio-ajuts-millorar-prevencio-riscos-laborals-docencia-recerca2014
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d'Organització de la UAB, ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 02/2014 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 
2014. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 

 
 
 
Acord 09/2014, de 20 de febrer de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de gener al 31 de gener de 2014.  
 

Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 

l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2014 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden 
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres 

de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit pel període de l’1 de gener al 31 de gener de 2014. [Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
 

I.3.5. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2014, de 24 de febrer de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 18 de febrer de 2014 on proposa la modificació 
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 
 
Atès que es vol adscriure la recerca de professors de la UAB a centres d’estudis i de recerca, d’acord amb el 
llistat. 
 

Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del 
Consell de Govern de data 2 de març de 2011 i modificada en data 5 de juny de 2013, segons els quals, 
l’adscripció de la recerca del personal acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia 
haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant 
resolució del vicerector competent en matèria de recerca.   

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-compra-equips-proteccio-individual-2014
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-periode-1-gener-2014
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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.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la 
UAB en els CERS/Instituts recollits en el següent quadre:   

 

Nom CER/Institut Nom membre adscrit Canvi 
Sol·licitat 

Percentatge 
adscripció 

Centre d’Estudis de Drets 
Humans 

Juan Carlos Gavarra de Cara Alta 50% 

Josu de Miguel Bárcena Alta 50% 

Daniel Capodiferro Cubero Alta 50% 

Centre d’Estudis i Recerca 

en Migracions 

Iván Jiménez Aybar Alta 50% 

Institut d’Estudis 
Medievals 

Carme Font Paz Alta 50% 

 
SEGON.-  Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè 
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  

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

I.3.6. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 03/2014, de 24 de febrer de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
D’acord amb el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 
1086/89, de 28 d’agost,  sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits 
de les activitats docent i investigadora. 
 

Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a la proposta de 
resolució de sol·licituds dels mèrits de docència del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 
2013. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
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.- Aprovar la proposta de resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència del 
professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2013 . [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 

 
 

 
 
 

http://www.uab.es/doc/Proposta-resolucio-sollicituds-complements-per-merits-docencia-24-02-2014
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Acord 04/2014, de 24 de febrer de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord 15/2013, de 18 de juliol de la Comissió de Personal Acadèmic, pel qual s’aprova, per delegació del 

Consell de Govern, la convocatòria Serra Húnter 2013. 
 
Vist el Conveni de Col·laboració signat entre la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i 
Coneixement i les Universitats Públiques Catalanes per coordinar la publicitat i el procediment selectiu de les 
contractacions de professorat en el si del Pla Serra Húnter de data 14 de desembre de 2012, pel que fa a la 
Clàusula Vuitena relativa a la composició de la Comissió de Selecció. 

 
Atès que durant el procés de composició de les determinades Comissions de Selecció alguns dels seus membres 
han comunicat la impossibilitat de formar part dels esmentat tribunals avaluadors per causes no imputables a la 
UAB, i que es fa necessari el canvi dels membres  pels seus substituts i  en alguns casos la cerca de nous 
membres que manifestin la seva voluntat de formar-ne part. 
 
Atès que en data 21 de novembre de 2013 la Comissió de Personal Acadèmic va autoritzar el vicerector de 

Professorat i Programació Acadèmica a que nomenés amb caràcter provisional els candidats proposats per la 
UAB i pel president del programa per tal de cobrir les possibles vacants que es poguessin produir en les 

comissions avaluadores amb la posterior ratificació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 

Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar els nomenaments de les comissions de selecció del Programa Serra Húnter, següents: 

 
Categoria: Agregat/ada 
Perfil:  Antropologia social i cultural 
Codi: UAB-AG-04 
 

Composició definitiva: 
President titular: Molina González, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Presidenta suplent: Reyes García, Victoria (ICREA-Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) 
Vocal suplent: Anstett, Elisabeth (L'École des Hautes Études en Sciences Sociales) 
 
Categoria: Agregat/ada 
Perfil: Sociologia de la discriminació 
Codi: UAB-AG-07 
 

Composició definitiva: 
Vocal suplent: Jäntti, Markus (Stockholm University) 
 
Categoria: Agregat/ada 
Perfil:  Immunologia cel·lular 
Codi: UAB-AG-10 

 
Composició definitiva: 

Vocal suplent: Lawrence, Toby (Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) 
 
Categoria: Agregat/ada 
Perfil:  Didàctica de la llengua i la literatura 
Codi: UAB-AG-12 

 
Composició definitiva: 
Vocal suplent: Sarangi, Srikant (Aalborg University) 
 
Categoria: Agregat/ada 
Perfil:  Psicologia bàsica 
Codi: UAB-AG-15 
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Composició definitiva: 
Vocal suplent: Hughes, Brian (National University of Ireland) 

 

Categoria: Agregat/ada 
Perfil:  Didàctica de la matemàtica 
Codi: UAB-AG-17 
 
Composició definitiva: 
Vocal 3 titular:  Carrillo Yáñez, José (Universidad de Huelva) 

Vocal suplent: Martínez, Mercedes (Universidad Complutense de Madrid) 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
 
 

Acord 05/2014, de 24 de febrer 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 determinades entitats han sol·licitat a la UAB que uns investigadors de les seves entitats exerceixin 
tasques de recerca a la UAB. 
 

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 investigadors vinculats a la UAB d’ investigadors de la Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca del Vicerectorat d’Investigació de la 

UAB.  
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement com a investigadors vinculats a la UAB als investigadors de la Fundació 
Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron  continguts en 
l’annex, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca del Vicerectorat d’Investigació de la UAB.  
 

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

 
 
 

I.3.7. Comissió de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2014, de 13 de febrer de la Comissió de Política Lingüística 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals. 
 
Durant l’any 2013 s’han anat desenvolupant les actuacions previstes al Pla, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 
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Acabat el 2013, i un cop aprovat el pressupost de la UAB per part del Consell de Govern, cal fer el tancament 

de les actuacions del Pla de llengües per al 2013 i disposar de les actuacions per al 2014. 

 
CONSIDERACIONS 
 
Durant la sessió s’informarà del tancament de les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2013 i de les 
actuacions previstes per a l’any 2014. 
 

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

1. Estar assabentats del tancament de les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2013. [Document] 
 

2. Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2014, les quals estan subjectes a la disponibilitat 
pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document] 

 
3. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquests acords. 

 
4. Comunicar aquests acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que 

porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

https://www.uab.cat/doc/Tancament-actuacions-Pla-Llengues-per-2013-130214
https://www.uab.cat/doc/Actuacions-Pla-Llengues-per-2014-130214
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II.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 12 de febrer de 2014, entre la UAB i Universidade do Estado do rio de Janeiro (Brasil) de 
cooperació internacional. 

 
Conveni de 27 de febrer de 2014, entre la UAB i Riga Technical University (Latvia) de cooperació 
internacional. 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 25 de febrer de 2014, entre la UAB i Associació de Tècnics d’Informàtica (ATI), per la 
programació del curs de formació continuada en European Computer Driving Licence (ECDL). 
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III.  Nomenaments  
i cessaments 

 

 
III.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Josep Yuste Puigvert 
coordinador d’Intercanvis i Relacions Internacionals per als Estudis de Ciències i Tecnologia dels Aliments de la 
Facultat de Veterinària. 
 

Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora M. Teresa Martín Ibáñez 
vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora Beatriz Ferrús Antón 
coordinadora de la Llicenciatura de Filologia Hispànica i coordinadora de Grau de Llengua i Literatura 
Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Jorge Martínez Martínez 
coordinador d’Intercanvis i relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora María del Carmen Díaz-
Bertrana Sánchez coordinador d’Estudis de la Titulació de Veterinària de la Facultat de Veterinària. 
 

Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Francesc Accensi Alemany 
secretari i vicedegà d’Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora Sílvia Bou Ysàs tutora 

d’estudiants amb necessitats especials de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Manuel Álvarez Gómez 

secretari i vicedegà del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora Ana María Morton Juaneda 
coordinadora d’estudis adjunta del Grau de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Xavier Bardina Simorra 
coordinador d’estudis de la Titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 

 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora Mercè Farré Cervelló 
coordinadora d’estudis de la Titulació d’Estadística de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora Sílvia Cuadrado Gavilán 
coordinadora d’estudis adjunta de la Titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 

 
 

III.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual el senyor Eduardo José Cunilleras cessa com a 

sotscoordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Veterinària i coordinador docent de l’Hospital Clínic Veterinari 
de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual el senyor Josep Yuste Puigvert cessa com a 
coordinador de Relacions Institucionals de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual la senyora Maria dels Dolors Izquierdo Tugas 

cessa com a coordinadora d’Estudis de la Titulació de Veterinària. 
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Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual la senyora Montserrat Amores Garcia cessa com 

a coordinadora de la Llicenciatura de Filologia Hispànica i coordinadora de Grau de Llengua i Literatura 

Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual el senyor Joaquín Castellà Espuny cessa com a 
secretari i vicedegà d’Estudiants de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual la senyora M. Rosa Bragulat Arara cessa com a 

vicedegana de Docència de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, d’11 de febrer de 2014, per la qual el senyor Antoni Simón Tarrés cessa com a 
coordinador del Màster d’Història de Catalunya de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de febrer de 2014, per la qual la senyora Alberta Toniolo cessa com a secretària 
de la Facultat d’Economia i Empresa. 

 
Resolució del rector, de 19 de febrer de 2014, per la qual el senyor Miquel Ninyerola Casals cessa com a 

sotscoordinador d’estudis de la llicenciatura de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2014, per la qual el senyor Manuel Álvarez Gómez cessa com a 
vicedegà del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 

Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual el senyor Joaquim Roé Vellvé cessa com a 
coordinador d’estudis adjunt de la Titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual el senyor José María Mondelo González cessa 
com a coordinador d’estudis de la Titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 

Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual el senyor Xavier Bardina Simorra cessa com a 
coordinador d’estudis de la Diplomatura d’Estadística de la Facultat de Ciències. 
 
 
 

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

 

III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 4 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora Ana María Morton Juaneda 
coordinadora de la Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 

Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Jaume Vives Brosa 
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Juan Rodríguez Rodríguez 
director del Departament de Filologia Espanyola. 
 

Resolució del rector, de 20 de febrer de 2014, per la qual nomena la senyora Cristina Buenafuentes de la 

Mata secretària del Departament de Filologia Espanyola. 
 
 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2014, per la qual el senyor Albert Bonillo Martín cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2014, per la qual el senyor Ángel Jesús Gallego Bartolomé cessa 

com a secretari del Departament de Filologia Espanyola. 
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Resolució del rector, de 20 de febrer de 2014, per la qual la senyora Glòria Claveria Nadal cessa com a 
directora del Departament de Filologia Espanyola. 

 

 

III.3. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 13 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Manuel Sabés i Xamaní 

membre representant designat per la Universitat Autònoma de Barcelona per a formar part del Patronat de la 
Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. 
 
Resolució del rector, de 17 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Lorenzo Rodríguez Martín 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió tècnica i assessora de Serveis TCI (CTA-
TIC) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 

Resolució del rector, de 17 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Joan Ramon Gómez Escofet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió tècnica de la CBUC (CT-CBUC) del Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
Resolució del rector, de 18 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Manuel Sabés i Xamaní 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Especial Antiga Caixa de 
Sabadell 1859. 

 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual nomena el senyor Buenaventura Guamis López 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG). 
 
 

III.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual la senyora Pilar Dellunde i Clavé cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en 

Agrigenòmica (CRAG). 

 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2014, per la qual la senyora Pilar Dellunde i Clavé cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Recerca en Sanitat Animal 
CReSA). 
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IV. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 

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

 

IV.1.1. Convocatòries  
 

Resolució del gerent, de 17 de febrer de 2014, per la qual convoca la provisió, pel sistema de lliure 
designació, d’una plaça de l’escala tècnica com a cap d’àrea, a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
 

IV.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de febrer de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Àngela Salas Crusat per ocupar la plaça d’administratiu/iva al 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de febrer de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter provisional, el senyor Jordi Grau Roma com a pool, a la Unitat de Formació i 

d’Innovació de l’Oficina de Qualitat Docent. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de febrer de 2014, per la 
qual es corregeix l’errada detectada en la descripció de la categoria a la resolució de 10 de gener de 2014, per 
la qual es destina amb caràcter definitiu, a la senyora Mónica González Gavara, per ocupar la plaça de gestora 
de Suport a Usuaris a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de febrer de 2014, per la 

qual resol la convocatòria de places vacants a resultes del concurs general per a la provisió de places de l’escala 
auxiliar administrativa i declara deserta la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Administratiu de 
l’administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de febrer de 2014,  per la 

qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de vigilants, al 
senyor Ramon Queralt Canora. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de febrer de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Susana Gabardós Iturralde, per ocupar la plaça 
d’administratiu/iva amb destinació a Atenció a l’Usuari del Servei d’Activitat Física. 
 

Resolució de la vicegerent d’Organització, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena en funcions com 
a cap de l’Oficina de Qualitat Docent la senyora Maria Paz Álvarez del Castillo. 
 
Resolució del gerent, de 10 de febrer de 2014, per la qual nomena en funcions com a cap de l’Àrea 

d’Organització i Planificació la senyora Montserrat Peregrina Pedrola. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de febrer de 2014, per la 

qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Olga Cano Llavero, per ocupar la plaça d’ajudant d’arxius i 
biblioteques a la Biblioteca de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de febrer de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Luisa Agudo Serrano, per a ocupar la plaça d’administrativa a 
la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de febrer de 2014, per la 
qual concedeix, amb caràcter provisional, a la senyora Yolanda Maldonado Torres, adscrita a l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), la modificació de la seva jornada laboral per tal que pugui realitzar 
treball a distància. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de febrer de 2014, per la 

qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Pilar Guillén Salmeron, per a ocupar la plaça 

d’administrativa al Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de febrer de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Soto Checa, a la Gestió Acadèmica de la Facultat 
de Psicologia. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de febrer de 2014, per la 
qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats per a la posada en marxa de 
modificacions i millores de l’aplicatiu de plans docents per fer la implantació al campus, a més de les que té 
assignades, al senyor Alberto Noguera Carmona. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de febrer de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Miquel Tomás Plau, per ocupar la plaça d’administratiu a la Unitat 

Integrada de Suport Administratiu del Departament de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de febrer de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria José Castillo Villegas, per ocupar la plaça 
d’administrativa amb destinació a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (Administració de Medicina). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de febrer de 2014, per la 

qual adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Gerard Basachs Cortina, a un lloc d’auxiliar administratiu a 
l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de febrer de 2014, per la 
qual adscriu en comissió de serveis al senyor Alejandro López Español per a ocupar la plaça d’administratiu a 
l’Escola d’Enginyeria. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de febrer de 2014, per la 
qual concedeix, amb caràcter provisional, a la senyora Mireia Bachs Fraga, adscrita a la Biblioteca de Ciència i 
Tecnologia, la modificació de la seva jornada laboral per tal que pugui realitzar treball a distància. 
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