
 
 
 
 
 
 

 

La publicació d'aquest Butlletí no constitueix una garantia de validesa i 
eficàcia de les disposicions i dels actes administratius dels quals dóna difusió 
.... 

www.uab.cat/seuelectronica 

 
 
 

 

 

BOUAB  #117       abril/14 
 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
 

 
 
 
 
Índex                                                                                                                                Pàgina 

 

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

I.1. Comissions del Consell Social 

I.1.1. Comissió Acadèmica ..................................................................................... 2 
I.1.2. Comissió Econòmica ..................................................................................... 5 

I.2. Consell de Govern .................................................................................................... 14 

I.3. Comissions del Consell de Govern 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics ......................................................................... 19 
I.3.2. Comissió de Personal Acadèmic .................................................................... 24 

I.3.3. Comissió de Política Lingüística .................................................................... 27 
 
 

II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general 
 

II.1. Resolucions ............................................................................................................ 30 
 
 

III. Convenis institucionals 
 

III.1. Marc de col·laboració .............................................................................................. 31 
III.2. Específics .............................................................................................................. 31 
 

 

IV. Estructures bàsiques i participació en altres centres 
 

IV.1. Facultats i Escoles .................................................................................................. 33 
IV.2. Administració universitària  ..................................................................................... 33 
 
 

V. Nomenaments i cessaments 
 

V.1. Facultats i Escoles 
V.1.1. Nomenaments........................................................................................... 34 
V.1.2. Cessaments .............................................................................................. 34 

V.2. Departaments  

V.2.1. Nomenaments........................................................................................... 34 
V.2.2. Cessaments .............................................................................................. 34 

V.3. Representació en altres institucions  
V.3.1. Nomenaments........................................................................................... 35 

 
 

VI. Convocatòries i resolucions de places 
 

VI.1. Personal d’administració i serveis 
VI.1.1. Convocatòries .......................................................................................... 36 

VI.1.2. Resolucions ............................................................................................. 36



BOUAB Núm. 117                                 Abril / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 2 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

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

 
 
 

I.1. Comissions del Consell Social 
 

I.1.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 10/2014, de 30 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de màsters universitaris 

 
Exposició de motius: 

 
Atesa la petició de creació del títol de màster universitari que ha estat presentada pels centres. 
 
Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la 
UAB per a la creació d’aquest tipus de títols. 
 

Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves 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 màster universitari. 
 
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 25/2014 pres pel Consell de Govern en data 9 d’abril de 2014, en virtut del qual s’aprova: PRIMER.- 

Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: -Recerca Clínica. SEGON.- Elevar l'aprovació de la 
creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- 
Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
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. 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de màster universitari en Recerca Clínica, d’acord 

amb el que consta en el document CA 13/04-2014. 
 
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 d’aquest 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. 
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Acord 11/2014, de 30 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis 

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

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

 
Vist l’acord 26/2014 pres pel Consell de Govern en data 9 d’abril de 2014, en virtut del qual s’aprova: PRIMER.- 
Aprovar la creació del títol de màster propi següent: - Màster en Emergències i Catàstrofes. SEGON.- Aprovar la 
creació del diploma de postgrau propi següent: - Diploma de Postgrau en les Activitats Fisico-Esportives i 
d'Expressió en l'Educació Física Escolar. TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títol de màster propi al 
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la 

vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la creació del títol de màster propi següent: Màster en Emergències i Catàstrofes, d’acord amb el 
que consta en el document CA 14/04-2014. 
 

2) Aprovar la creació del diploma de postgrau propi següent: Diploma de Postgrau en les Activitats Fisico-
Esportives i d'Expressió en l'Educació Física Escolar, d’acord amb el que consta en el document CA 15/04-2014. 
 
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest 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. 

 
 
 

Acord 12/2014, de 30 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de doctorat 

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

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

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

 
Vist l’acord 27/2014 pres pel Consell de Govern reunit el 9 d’abril de 2014 pel qual s’acorda: PRIMER.- Aprovar 

la creació dels títols de doctorat següent:- Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques. SEGON.- Elevar 
l’aprovació de la creació de títol de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. QUART.- 
Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 

 
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de doctorat en Estudis de Gènere: Cultura, Societat i 
Polítiques, d’acord amb el que consta en el document CA 16/04-2014. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
 

3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquest 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. 
 
 

 
Acord 13/2014, de 30 d’abril, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Candidatura Jaume Vicens Vives de la UAB per a la convocatòria 2014 
 
Exposició de motius: 
 

Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament 
competent en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments 
universitaris que sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment 
per la tasca de renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials 
docents al servei de les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les 
universitats catalanes, tant públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen 
per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament 

competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi 
individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de 
professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada 

a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una 
compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a 
projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa 

al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents. 
 
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat a la presidenta del Consell Social de la UAB, en el 
que sol·licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2014. 
 
Vist l’acord 3/2014, pres per la Comissió Acadèmica de 28 de gener i segons el qual per a la selecció de les 

candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2014 a elevar a la 
Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de 
manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 
  
-    Millora de la qualitat en la docència. 

-    Elaboració de materials docents innovadors. 
-    Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 

-    Participació en el desplegament de l’EEES. 
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-    Creació d’escola o de model docent. 

-    Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 
-    Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals 

com internacionals. 
-    Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 
-    Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de 
qualitat. 
 
Vistes les candidatures trameses pel Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat al Consell Social de la UAB 

(document CA 17/04-2014 i document 18/04-2014). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
1) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària, a títol individual, a la doctora Elena Valderrama Vallés, per la seva trajectòria per a la 
millora i la innovació docent. 
 
2) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària, a títol col·lectiu, al grup Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació –

Grup PACTE. 
 
 

 
 

I.1.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 24/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Estat d’execució del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB a 31 de desembre de 2013 
 

Exposició de motius: 
 
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l’execució del PIU a 31 de desembre de 2013. 
 
Atesa  la informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins el 31 de desembre de 2013 i 
les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius 1 (RAM, TIC’S i Adaptació a l’EEES) i 2 
(Acabament i noves obres). 

 
Vist que, per acord núm. 30/2007 del ple del Consell Social de data 29 de novembre, modificat per acord 
24/2010 en sessió plenària de 22 de juliol, s’aprova (en virtut de l’article 89.d de la LUC) el Pla d’Inversions 

Universitàries (PIU) de la UAB 2007-2013, i que aquest pla té una durada de 7 anys amb dos períodes, del 
2007 al 2010 i del 2011 al 2013, i conté diversos objectius i línies prioritàries a executar durant l’esmentat 
període. 
 

Vist l’article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 14/2014 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern reunida 
en data 27 de març de 2014, en virtut del qual aprova el següent: 1) Donar-se per assabentats de l’execució 

del PIU a 31 de desembre de 201; 2) Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’ACORDA: 

 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’estat d’execució del PIU a 31 de 

desembre de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 35/04-2014. 
 
 
 
Acord 25/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Proposta de tancament provisional del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2013 
 
Exposició de motius: 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

  
Vist l’article 23 de les Bases d’execució del pressupost 2013, que pel que fa al tancament de l’exercici 2013 
preveu que a l’exercici econòmic del 2013 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que 
corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període. 
 
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que, entre d’altres, estableix que 

les universitats han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici 
següent. 
 
Vist l’acord 11/2014 pres per la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern reunida el 27 de 
març de 2014, en virtut del qual s’aprova el següent: 1) Donar-se per assabentats de la liquidació provisional 
del pressupost 2013 i del romanent de tresoreria positiu a 31 de desembre de 2013; 2) Encarregar a la 

vicerectora d’Economia i d’Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del gerent, 
 
S’ACORDA: 
 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la liquidació provisional del pressupost 2013 i del romanent 

de tresoreria positiu a 31 de desembre de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 36/04-2014. 
 
 
 
Acord 26/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2014 

 
Exposició de motius: 
 

Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2014, 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 2014. 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 

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

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

 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2014, 

d’acord amb el que consta en el document CE 37/04-2014. 
 
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2014 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 

 
Acord 27/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Complements per a càrrecs acadèmics de gestió per a l’any 2014 
 
Exposició de motius: 
 

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 a 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. 
 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la normativa en matèria de Model de 

càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la UAB, i que l’article 10.1 de l’esmentada normativa estableix que 
els càrrecs acadèmics de direcció i de gestió, tant de l’estructura fixa com de l’estructura variable, es financen 
amb la partida pressupostària destinada a càrrecs acadèmics del pressupost anual de la UAB. 
 
Vist el Pressupost de la UAB per l’exercici 2014 aprovat per Acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social de 14 
de febrer de 2014 pel que fa a la partida pressupostària destinada a càrrecs acadèmics de direcció i de gestió 

de la UAB. 
 

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 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que en la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern reunida el 27 de març de 2014 s’ha 
presentat, la distribució econòmica del Model de càrrecs en el pressupost 2014 i s’ha acordat el següent: 
1)Aprovar la distribució econòmica del Model de càrrecs en el pressupost de la UAB per a l'any 2014, que 
s'annexa; 2) Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació; 3) Encarregar la vicerectora 
d’Economia i d’Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els anteriors acords al 
Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 

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

 
S’ACORDA: 
 

1) Aprovar els complements per a càrrecs acadèmics de gestió de la UAB corresponents a l‘estructura variable 
per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 38/04-2014. 
 
2) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la distribució econòmica del Model de càrrecs pel que fa 
als càrrecs acadèmics de gestió de la UAB corresponents a l‘estructura variable de Facultats, Escoles i 
Departaments per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 39/04-2014. 
 

3) Comunicar aquest acord al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica, a la vicegerent d’Organització 
i al Cap de l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca. 
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Acord 28/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Estat del procés per acordar els projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida 
addicional de la Generalitat de Catalunya 
  
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.c 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 06/2014 pres pel Ple Consell Social reunit el 14 de febrer, pel qual 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 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, s’informa sobre l’estat del procés per acordar els 

projectes específics que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de 
Catalunya, i 

 
S’ACORDA: 
 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’estat del procés per acordar els projectes específics 
que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de Catalunya. 

 
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre l’estat del procés per acordar els projectes específics 
que tenen com a contrapartida d’ingressos la partida addicional de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
Acord 29/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2013 
 

Exposició de motius: 
 
Vistos els acords de la Comissió Econòmica 18/2013, 26/2013, 34/2013, 61/2013, 71/2013, 08/2014 i l’acord 

Plenari 46/2013, en relació a l’aprovació de les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB per al període 
comprès des de l’1 de gener fins el 20 de desembre de 2013. 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 31 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, 
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S’ACORDA: 

 
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2013, d’acord amb el que 

consta en el document CE 40/04-2014. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

 
Acord 30/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de març de 2014 
 
Exposició de motius: 
 

Vist l’acord de la Comissió Econòmica 17/2014, en relació a l’aprovació de les modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB per al període comprès des de l’1 de gener fins el 28 de febrer de 2014. 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 31 de març de 2014. 
 
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 a 31 de març de 2014, d’acord amb el que 

consta en el document CE 41/04-2014. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 31/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes pel lloguer d’espais a la UAB corresponents a l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 

 
Vista la sol·licitud de la Vicegerent de l’àmbit d’Economia en relació a la proposta de tarifes pel lloguer d’espais 
de la UAB per a l’any 2014. 

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

Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar les tarifes pel lloguer d’espais de la UAB corresponents a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta 

en el document CE 42/04-2014. 
 
2) Comunicar el present acord a la Vicegerent de l’Àmbit d’Economia i al Cap de l’Oficina de Promoció 
Econòmica i Compres, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 32/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Modificació dels preus 2014-2015 corresponents als estudis de màster universitari per als estudiants estrangers 

no residents permanents 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’acord 42/2013, de 10 de juliol, pres per la Comissió Econòmica, en relació als preus dels estudis propis de 
la UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la 

Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Vist que, en virtut de l’acord 42/2013, de 10 de juliol, pres per la Comissió Econòmica, en l’annex II del 
document CE 37/07-2013 es fa constar, de cara a la preinscripció que s’inicia el mes de gener de 2014, la 
proposta de preus per al curs 2014-2015 per als estudis de màster universitari per als estudiants estrangers no 
residents permanents, els quals resten condicionats al que disposi el Decret de preus pel qual es fixaran els 
preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC per al curs 2014-2015, i a les 

valoracions que corresponguin per part de la Comissió Econòmica quan aquesta, en el mes de 
novembre/desembre d’enguany, disposi dels resultats de la inscripció en Màsters Universitaris per al curs 2013-
2014 per part dels estudiants estrangers no residents permanents. 
 
Vist l’acord 72/2013 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 16 de desembre, en virtut del qual 
s’acorda el següent: 1) Modificar, a la vista dels resultats de la matrícula, l’annex II del document CE 37/07-
2013 de l’acord 42/2013 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de data 10 de juliol, d’acord 

amb el que consta en el document CE 66/12-2013 pel que fa als preus per al curs 2014-2015 corresponents als 
estudis de màster universitari per als estudiants estrangers no residents permanents. 2) Comunicar aquest 
acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Vist que la vicegerència d’Ordenació Acadèmica, en base a la sol·licitud de la Facultat de Ciències de la UAB i 

d’acord amb el vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, demana, per al curs 2014-2015, el canvi del 
preu del crèdit per estudiants extracomunitaris del màster Erasmuns Mundus en Modelització Matemàtica a 

l'Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions / Eramus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: 
Theory, Numerics, Applications, amb la proposta que passi d’aplicar-se 92 euros/crèdit a 66 euros/crèdit i 
d’acord amb les motivacions següents: 
 
1) “El màster Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering és un programa que està impartit 

entre cinc universitats europees, una francesa, una alemanya, una italiana, una polonesa i la UAB. Totes les 
universitats tenen unes taxes acadèmiques força més econòmiques que les nostres, fins i tot en algun cas 
l'estada a la universitat és subvencionada al 100% pel govern del país. Aquesta diferenciació de preus 
comporta que la UAB sovint es quedi sense acollir estudiants, ja que som la universitat, amb diferència, més 
cara del consorci que imparteix aquest màster, i el consorci prefereix que es cursin els crèdits a les altres 
institucions. La Facultat de Ciències i el Departament de Matemàtiques entenen que aquest projecte és molt 
interessant per la UAB, tenir un màster Erasmus Mundus dóna un segell de qualitat a la institució, i és 

important esmerçar esforços per mantenir la presència de la nostra institució en aquest consorci. És important 
remarcar que la única variable que està posant  en perill la viabilitat d'aquest projecte compartit és la 
desproporció en el preu del crèdit. 

 
2) La situació anterior té com a conseqüència que els estudiants d'aquest màster, normalment enfocats a la 
realització d'un doctorat en matemàtiques, ja no sol•liciten al Doctorat en Matemàtiques de la UAB, 

senzillament perquè no han fet cap estada a la nostra universitat. Així acabem perdent uns estudiants de 
doctorat potencials de molta qualitat acadèmica, ja que normalment els estudiants d'aquest Erasmus Mundus 
tenen un nivell acadèmic molt bo. 
 
3) El màster Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering comparteix els mòduls del Màster 
Oficial en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria, que té un preu per estudiants extracomunitaris de 66€. 
Sent els mateixos mòduls, el mateix professorat i la mateixa docència, sembla raonable que el  preu del crèdit 

sigui el mateix, tant per estudiants comunitaris com per extracomunitaris. Actualment la política de preus de la 
UAB ha fixat el mateix preu pels estudiants comunitaris, i un preu diferenciat pels extracomunitaris.” 
 
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

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

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

1) Modificar l’annex II del document CE 37/07-2013 de l’acord 42/2013 de la Comissió Econòmica del Consell 
Social de la UAB de data 10 de juliol i modificat en acord 72/2013 de la Comissió Econòmica de 16 de desembre 
en relació als preus per al curs 2014-2015 corresponents als estudis de màster universitari per als estudiants 
estrangers no residents permanents, d’acord amb el que consta en el document CE 43/04-2014. 
 
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal 

que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 33/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Catalunya Caixa 

 
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 
Catalunya Caixa (document CE 44/04-2014), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat 

el 13 de març de 2013. 
 
Vist l’informe tècnic de data 26 de març de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa per import d’1,4 milions d’euros (document CE 45/04-2014), en el que 
es fa constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa el 26 de març de 2014, 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 25 de 
febrer de 2014. 
 

- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener de 2014 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya el dia 24 de març de 2014. 

 
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document CE 44/04-2014) 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 
Catalunya Caixa d’import 1,4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 44/04-2014. 
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2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 

 
 

 
Acord 34/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Condicions financeres de la operació d’endeutament a curt termini contractada per la UAB amb Banco 
Santander 
 

Exposició de motius: 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’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 
Banco Santander (document CE 46/04-2014), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa 
entitat el 17 de gener de 2013. 
 

Vist l’informe tècnic de data 11 d’abril de 2014 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa 
de crèdit amb Banco Santander per import de16,5 milions d’euros (document CE 46/04-2014), en el que es fa 

constar que la pòlissa de crèdit que s’adjunta a l’informe i que es signa l’11 d’abril de 2014, 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 8 d’abril 
de 2014. 

 
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 9 de gener de 2014 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya el dia 10 d’abril de 2014. 
 
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document CE 46/04-2014) 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 
Banco Santander d’import 16,5 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 46/04-2014. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 

 
 
 
Acord 35/2014, de 29 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Contracte de llicència de patent a CIBERTEC S.A. 
 

Exposició de motius: 
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Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del 
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 10 de febrer de 2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA (UAB), la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) i CIBERTEC, S.A. (CIBERTEC), en virtut del 
qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la patent espanyola P201131227 i de la sol·licitud de patent europea 
(Euro-PCT) 12814145.4 ‘Dispositivo para la experimentación animal en la investigación en neurociencias’ a 
canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial amb una facultat de 
resoldre el contracte en cas que en dos anys el llicenciatari no aconsegueixi vendre els productes coberts per la 
patent. (Document CE 47/04-2014). 

 
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 18 de març de 
2014. (Document CE 48/04-2014). 
 
Vist el caràcter confidencial dels documents CE 47/04-2014 i CE 48/04-2014 i l’article 7, apartat sisè, del 
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social 
tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les 

sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per 
raó del seu càrrec. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 55.3.d) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 

sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la titularitat del dret correspongui a dos o 
més propietaris i la transmissió s’efectuï a favor d’un o més dels copropietaris. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 30/2014 pres pel Consell de Govern de 9 d’abril, en virtut del qual s’acorda el següent:  1) Donar-se 

per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent de data 10 de febrer de 2014 entre la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) i CIBERTEC, S.A. (CIBERTEC), 
en virtut del qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la patent espanyola P201131227 i de la sol·licitud de patent 
europea (Euro-PCT) 12814145.4 ‘Dispositivo para la experimentación animal en la investigación en 
neurociencias’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial amb 
una facultat de resoldre el contracte en cas que en dos anys el llicenciatari no aconsegueixi vendre els 
productes coberts per la patent; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) 

Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de 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. 

 
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 contracte de llicència de patent de data 10 de febrer de 2014 entre la 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) i CIBERTEC, S.A. 
(CIBERTEC), en virtut del qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la patent espanyola P201131227 i la sol·licitud 

de patent europea (Euro-PCT) 12814145.4 ‘Dispositivo para la experimentación animal en la investigación en 
neurociencias’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial amb 
una facultat de resoldre el contracte en cas que en dos anys el llicenciatari no aconsegueixi vendre els 
productes coberts per la patent. 
 

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

fer-lo efectiu. 
Antecedents 

 
 
 
 

I.2. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 25/2014, de 9 d’abril, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació de títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.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 la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 20 de març de 2014. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 

 
- Recerca Clínica 

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 

primer. 
 
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. 
 
 

 
Acord 26/2014, de 9 d’abril, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de màsters propis i de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

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

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Atès que la proposta de creació de nous títols de màster propi i de diplomes de postgrau propis va ser 
informada favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 20 de març de 2014. 
 

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

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

- Màster en Emergències i Catàstrofes  
 

SEGON.- Aprovar la creació del diploma de postgrau propi següent:  
 

- Diploma de Postgrau en les Activitats Fisico-Esportives i d'Expressió en l'Educació Física Escolar 

 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títol de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 

 
CINQUÈ.- 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 27/2014, de 9 d’abril, del Consell de Govern 

 
Vistes la petició de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011 presentada a 
l’Escola de Postgrau. 
 
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 el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

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

les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de doctorat. 
 
Atès que la proposta de creació de títols nous de doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió de Doctorat de 31 de març de 2014. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de doctorat següent: 
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                 - Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques 

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

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

 
 
 
Acord 28/2014, de 9 d’abril, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del calendari 
academicoadministratiu 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 EMO/202/2013, de 22 d’agost, 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, modificada per l’Ordre EMO/8/2014, de 16 de gener i 
l’ordre EMO/45/2014, de 18 de febrer. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern, de 5 de març de 2014, que aprova el calendari acadèmic per al curs 2014-
2015. 

 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Atès que la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015 va ser informada 

favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 20 de març de 2014. 
 
Atès que amb data 27 de març de 2014, amb posterioritat a la celebració de la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 20 de març de 2014, es publica la Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 11 de noviembre de 2013, de la Conferencia General de 
Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de 
admitidos y de inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2014-

2015, i atesa la necessitat d’adaptar el calendari academicoadministratiu al contingut d’aquesta resolució. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015 que s'annexa. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest 

acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Calendariu_academicoadministratiu_2014-2015
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Acord 29/2014, de 9 d’abril, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de Normativa bàsica dels delegats i delegades de grups acadèmics presentada per la 

vicerectora d’Estudiants i de Cooperació. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist que en el Claustre del dia 21 de març de 2013 es va aprovar la moció que posava de manifest la necessitat 

de regular la figura dels delegats com a representats dels estudiants de la UAB en el si de les Facultats o 
Escoles i aquelles altres estructures que així ho prevegin en els seus reglaments, com a eina bàsica del 
seguiment acadèmic i de la representació d’estudiants. 
 
Vistos els Criteris d’elaboració de la norma que havien de regular la figura del delegat aprovats en la sessió de 
la Comissió d’Afers d’estudiants del dia 17 de juny de 2013, així com vistes les recomanacions fetes pels seus 
membres.  

 
Vistos els suggeriments efectuats pels propis delegats i delegades així com els efectuats pel grup de treball dels 
membres del plenari del Consell d’Estudiants de la UAB,  durant les reunions mantingudes els dies 29 de maig 
de 2013 i 26 de juny de 2013. 
  
Vist els comentaris efectuats pels membres del Consell de Govern en sessió de 17 juliol de 2013 així com les 
aportacions dels vicedegans i vicedeganes d’estudiants de les diferents Facultats. 

 
Atesa la conformitat de la Comissió d’Afers Acadèmics en sessió de 17 de març de 2014 al document proposat.  
 
Vist l'article 8.3.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el 

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

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

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la Normativa bàsica dels delegats i delegades de grups acadèmics, de conformitat amb el 
document annex. [Document]  
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

Tercer. Comunicar aquest acord a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 30/2014, de 9 d’abril, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació 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. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol VI de l’esmentat text normatiu, en el qual s’estableixen les condicions 
per a l’atorgament de Premis extraordinaris de fi d’estudis de grau, per tal d’adequar-les al Reial Decret 

1393/2007, de 29 d’octubre. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XI de l’esmentat text normatiu, en el qual es regulen el estudis de 
postgrau propis i de formació permanent de la UAB, per tal d’adequar-los als criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de la UAB per l’any 2014, que incrementen el cànon de la formació no subvencionada en 5 punts 

percentuals. 
 

http://www.uab.cat/doc/Normativa_delegats_grup_academic_CG090414
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Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

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

haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 20 de març de 2014, i, pel que fa a la 
modificació del cànon de la formació no subvencionada també va ser informada favorablement a la sessió de la 

Comissió d’Economia i Organització de data 27 de març de 2014. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, en els termes que s’annexen. 
[Document1] [Document2]  
 
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 31/2014, de 9 d’abril, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del 
contracte de llicència de Patent, formalitzat el 10 de febrer de 2014 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA (UAB), la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) i CIBERTEC, S.A. (CIBERTEC), en virtut del 
qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la patent espanyola P201131227 i de la sol·licitud de patent europea 

(Euro-PCT) 12814145.4 ‘Dispositivo para la experimentación animal en la investigación en neurociencias’ a 
canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial amb una facultat de 
resoldre el contracte en cas que en dos anys el llicenciatari no aconsegueixi vendre els productes coberts per la 
patent.  
 
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 18 de març de 
2014. 

 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 

els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 

Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de 

drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 

http://www.uab.cat/doc/Premis_extraordinaris
http://www.uab.cat/doc/Formacio_continuada
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ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent de data 10 de febrer de 2014 

entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) i 
CIBERTEC, S.A. (CIBERTEC), en virtut del qual es va llicenciar, amb exclusivitat, la patent espanyola 
P201131227 i de la sol·licitud de patent europea (Euro-PCT) 12814145.4 ‘Dispositivo para la experimentación 
animal en la investigación en neurociencias’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de durada dels drets 
de propietat industrial amb una facultat de resoldre el contracte en cas que en dos anys el llicenciatari no 
aconsegueixi vendre els productes coberts per la patent. 

 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 

 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 31/2014, de 30 d’abril de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari acadèmic 

per al curs acadèmic 2014-2015. 

 
Atès que el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2014-2015 va ser aprovat pel Consell de Govern en data 5 
de març de 2014. 
 
Atesa la necessitat de modificar la data de finalització del segon període de les activitats formatives prevista en 

el punt 4.3 de l’esmentat calendari. 
 
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 la modificació del calendari acadèmic per al curs 2014-2015 en els següents 
termes:  
 

- “Punt 2. Paràgraf 2:  
La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 10 (dm.) de setembre de 2014 a les 20:00 hores. 
 

-.”Punt 4.3. El segon període:  
20 setmanes d’activitat docent, des del 9 (dl.) de febrer fins el 3 (dv.) de juliol de 2015.” 

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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Acord 32/2014, de 30 d’abril de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari 

academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015. 
 
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015 va ser aprovat pel Consell de 
Govern en data 9 d’abril de 2014. 
 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari a les necessitats actuals de la Universitat i de modificar les dades de 

preinscripció i de publicació de la primera assignació; d’introduir un període extraordinari, en el cas de que 
hagin vacants, per a presentar una sol·licitud d’accés per canvi d'estudis i convalidació d'estudis universitaris 
per al curs 2015/2016, i d’establir períodes diferents per a la presentació de sol·licituds de modificació de títols 
oficials per aquells que requereixen modificació de la programació docent i per aquells que no ho requereixen. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

 
 

 
Acord 33/2014, de 30 d’abril de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 

 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2014-2015. 
 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran 
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de 

juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte 
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. 

[Document] 
 

http://www.uab.cat/doc/ReconeixementCiclesFormatiusGrauSuperior-creditsestudisgrau-300414
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SEGON.- Encarregar 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 34/2014, de 30 d’abril 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 següents: 

 
Marta Hita Rubio 

Laia Reig Codina 
Anna Riu Vicente 
Jasmina Batlle Vilanova 
 
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 35/2014, de 30 d’abril 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. 
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Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 

de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents: 
 

- Màster en Educació. Especialitat en Didàctica de les Ciències. 
- Diploma de postgrau en Educació. Especialitat en Didàctica de les Ciències. 

 
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 36/2014, de 30 d’abril 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. 

 
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 

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:  

 Fisioteràpia (UAB) 
 Fisioteràpia (EUIFG)  
 Infermeria (UAB) 

 
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. 
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Acord 37/2014, de 30 d’abril de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació d’assignatures d’universitat, 
per al curs acadèmic 2013-2014, presentades per la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB. 
 
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 

comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que 
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure 
elecció.  
 
Vist l’article 261.1.c del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual preveu l’aprovació, per part de la 

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

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

 
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2013-2014. [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 38/2014, de 30 d’abril de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màster 

universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, per tal 

d’adequar-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 segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols 

oficials 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 
 

 

http://www.uab.cat/doc/AssignaturesuniversitatFacultatCienciesPolitiquesSociologia13-14
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ACORDS 

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

universitari següents: 
 

 Economia i Administració d’Empreses / Economics and Business Administration 
 Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria 
 Recursos Minerals i Riscos Geològics 

 

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 39/2014, de 30 d’abril de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes per al 
procés d’acreditació de les titulacions dels centres. 
 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 

acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha 
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
 
Vist l'article 27 bis 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 renovació 

de l’acreditació dels títols universitaris oficials.  
 

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

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació dels centres següents: 

 
 Facultat de Traducció i Interpretació 
 Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 

 
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. 
 
 
 
 

I.3.2. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 06/2014, de 29 d’abril de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els 
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles. 
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Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius, 
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el 

nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació 
acadèmica del professorat de la UAB que disposa que ateses les funcions de coordinació i la impartició dels 
ensenyaments de les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles, l’aplicació dels criteris que configuren el model de dedicació 

quedarà supeditada a la necessitat de prestació de serveis docents encarregats pels centres i a fi de garantir la 
transparència informativa els departaments han d’aplicar els criteris de manera transparent en l’assignació 
docent.  
 
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 
2014, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon 

aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents. 
 
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.- Aprovar la metodologia utilitzada enguany en les reunions amb directors de Departaments en 

l'assignació de recursos per al curs  2014-2015. [Document] 
 

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

 
 

 
Acord 07/2014, de 29 d’abril de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 

les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 

Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2014, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2014 dels trams de docència 

autonòmics.  

 
SEGON.-  Donar-se per assabentats de les incidències detectades i acordar la seva resolució.  

http://www.uab.cat/doc/Metodologia-assignacio-recursos-als-departaments-290414
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TERCER.- Donar-se per assabentats de les dades de les enquestes del professorat que no ha participat en la 
darrera convocatòria. [Document] 

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

Acord 08/2014, de 29 d’abril de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord adoptat per la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de gener de 2014  pel qual s’aprova la 
convocatòria d'avaluació de l'activitat docent de períodes meritats fins el 31-12-2013 per optar a la retribució 
addicional del tram docent autonòmic, així com el seu calendari d'actuacions. 
 
Atès que al calendari d’actuacions s’ha advertit un error pel que fa a l’aprovació dels grups d’avaluació. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 4.8 de la guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB 
aprovada pel Consell de Govern en data 14 de març de 2012 la CPA nomena els components de les comissions 
d’avaluació, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic per una durada de tres anys. 
 
Atès que no procedeix encara nomenar nous membres de les comissions avaluadores en no haver transcorregut 
tres anys des de el seu nomenament inicial. 

 
Vist l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, que estableix que les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 
fet o aritmètics existents en els seus actes 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents  

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Corregir l'error advertit en l'acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de gener de 2014  
pel qual s’aprova la convocatòria d'avaluació de l'activitat docent de períodes meritats fins el 31-12-2013 per 

optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic, així com el seu calendari d'actuacions i excloure de 
l’esmentat calendari l’aprovació dels grups d’avaluació. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 
 
 
 

Acord 09/2014, de 29 d’abril de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 15 de maig de 2013 pel qual s’aprova el 

reconeixement com a investigadora vinculada a la UAB de la senyora Neus Puy i Marimón, investigadora de 
l’entitat Inèdit Innovació SL. 
 

Atès que amb posterioritat a aquest reconeixement la senyora Neus Puy i Marimón va deixar de prestar serveis 
a l’entitat Inèdit Innovació SL i va iniciar la seva prestació de serveis a l’entitat Energbas, SL. 
 
Atès que l’esmentada entitat Energbas SL ha manifestat la seva voluntat que la senyora Puy exerceixi tasques 
de recerca al Departament de Química de la UAB. 
 
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.   
 

http://www.uab.cat/doc/Analisi-aprovacio-dades-enquestes-professorat-no-participat-darrera
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Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 

requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, es presenta a 
la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, la següent 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement d’investigadora vinculada a la UAB a una professora, investigadora de 
l’entitat Energbas, SL, amb destinació al Departament de Química de la UAB. 
 
SEGON.- Encarregar  a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
 
 

I.3.3. Comissió de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2014, de 24 d’abril de la Comissió de Política Lingüística 

 
ANTECEDENTS 

La UAB té una tradició en l’oferta d’activitats formatives orientades a la millora de les habilitats lingüístiques i 
comunicatives específiques de l’alumnat universitari. Aquesta oferta és reconeguda com a crèdits de lliure 
elecció en els estudis de llicenciatura. 
 
La normativa actual (Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 

861/2010, de 2 de juliol) preveu el reconeixement acadèmic de fins a 12 crèdits per les activitats formatives en 

una tercera llengua en els estudis de grau, sempre que no pertanyin a titulacions orientades a la formació en 
aquesta mateixa llengua i que s’acrediti la superació d’un nivell sencer en l’escala de nivells del Marc europeu 
comú de referència per a les llengües (MECR).1 
 
CONSIDERACIONS 
El MECR reconeix les competències lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques com a components de la 
competència comunicativa (capítol 5 p. 140), i les presenta esglaonadament per escales segons la capacitat 

dels aprenents d’utilitzar els recursos lingüístics. Dins de les competències lingüístiques, i pel que fa al repertori 
lingüístic general, descriu de la manera següent el que un parlant és capaç de fer en els nivells C1 i C2, els més 
alts de l’escala: 
 

C2 Pot explotar, amb un domini exhaustiu i fiable, un repertori lingüístic molt ampli per formular de 
manera precisa el seu pensament, insistint, diferenciant i eliminant l’ambigüitat. No dóna cap senyal 

d’haver de limitar el que vol dir. 

C1 Pot escollir la formulació apropiada d’un repertori lingüístic ampli per expressar clarament i sense 
restriccions el que vol dir. 
 

Així mateix, entre les competències pragmàtiques destaca la competència discursiva , que pressuposa  “el 
coneixement de les convencions organitzatives dels textos en una comunitat determinada”, com és la manera 
com s’estructura la informació per descriure, argumentar, o la manera com es construeix una argumentació, 

entre altres qüestions (capítol 5 p. 156). 
 
Les produccions orals i escrites dels estudiants de grau sovint presenten mancances en el domini d’aquestes 
competències, fet que es posa en evidència en l’activitat acadèmica i també en exàmens, en exposicions orals i 
en proves de nivell de llengua. 

                                                
1 [1] Consell d’Europa (2001) Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Versió 

catalana publicada per la Generalitat de Catalunya (2002). 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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La normativa acadèmica de la UAB no permet el reconeixement acadèmic de l’oferta d’accions formatives 
orientades a la millora de les habilitats lingüístiques i comunicatives específiques de l’alumnat universitari en els 

estudis de grau. Malgrat això, i per tot l’exposat, es proposa que  s’inclogui, dins dels crèdits objecte de 
reconeixement obtinguts en estudis de grau per activitats no programades en el pla d’estudis, l’oferta d’accions 
formatives orientades a la millora de les habilitats lingüístiques i comunicatives específiques de l’alumnat 
universitari. 
 
Aquestes activitats es  recolliran en les modalitats formatives objecte de reconeixement per la millora en el 

nivell de coneixement, de domini i d’ús de terceres llengües. 
 
D’altra banda, als estudiants de nou accés a la Universitat se’ls reconeix un nivell C1 de català si han fet els 
estudis d’educació secundària i almenys tres cursos d’educació primària a Catalunya i han aprovat la matèria de 
llengua catalana. 
 
La normativa acadèmica de la UAB no permet el reconeixement acadèmic del nivell C2 de llengua catalana, el 

nivell més alt de l’escala del MECR, que es correspon amb el “domini funcional global de la llengua”.  
 
ACORDS 
 
Sobre la millora de les habilitats lingüístiques i comunicatives 
 
PRIMER.- Proposar a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB la inclusió, dins dels crèdits objecte de 

reconeixement obtinguts en estudis de grau per activitats no programades en el pla d’estudis, en les modalitats 
formatives objecte de reconeixement per la millora en el nivell de coneixement, de domini i d’ús de terceres 
llengües, l’oferta d’accions formatives orientades a la millora de les habilitats lingüístiques i comunicatives 
específiques de l’alumnat universitari. 
 
Concretament, aquestes accions formatives s’han d’orientar  al tractament d’aspectes lingüístics i comunicatius 

rellevants per fer una exposició oral, un treball de curs, o una ressenya; per argumentar una posició i, en 
general, per millorar la llengua en la producció oral i escrita dels estudiants universitaris. 

 
Les accions formatives han d’estar organitzades pel Servei de Llengües de la UAB, o per altres institucions 
sempre que estiguin validades pel Servei de Llengües. La Comissió d’Afers Acadèmics establirà les equivalències 
entre hores de dedicació i crèdits. 
 

En qualsevol cas, cal un certificat d’aptitud que acrediti que s’ha superat l’acció formativa. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- 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. 
 

Sobre el nivell C2 de llengua catalana 
 
QUART.- Proposar a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB la modificació de la normativa sobre crèdits 

objecte de reconeixement obtinguts en estudis de grau per activitats no programades en el pla d’estudis, en les 
modalitats formatives objecte de reconeixement per la millora en el nivell de coneixement, de domini i d’ús de 
terceres llengües, per tal d’incloure-hi també el reconeixement del nivell C2 de llengua catalana als estudiants 

escolaritzats a Catalunya, sempre que no pertanyin a titulacions orientades a la formació en aquesta mateixa 
llengua. 
 
El reconeixement es pot obtenir pels mitjans següents: 
 
a) Cursos d’idiomes superats al Servei de Llengües de la UAB. 
b) Cursos d’idiomes superats a les institucions que es relacionen a l’annex X de la Normativa acadèmica de la 

Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial 
Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
c) Cursos d’idiomes superats en altres institucions, sempre que siguin validats pel Servei de Llengües de la 
UAB. 
d) Superació dels exàmens de domini de llengua catalana organitzades pel Servei de Llengües de la UAB. 

e) Superació dels exàmens de domini de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya i els reconeguts com a equivalents. 
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La Comissió d’Afers Acadèmics establirà l’equivalència en crèdits del nivell C2 de llengua catalana. 

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

 
SISÈ.- 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. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 

 

II.1. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent, de 22 d’abril de 2014, de transformació del Suport Logístic i Punt d’Informació de 
l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. [veure les noves entitats]  
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 22 de maig de 2012, entre la UAB i la Universidad Católica San Pablo de Arequipa (Perú) de 
cooperació internacional. 

 
Conveni de 3 de desembre de 2012, entre la UAB i la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) de 

cooperació internacional. 
 
Conveni de 24 d’abril de 2014, entre la UAB i la University of Seoul (Korea del Sud) de cooperació 
internacional. 

 
 

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

 
Conveni d’1 d’agost de 2012, entre la UAB i Fundació Parc de Recerca UAB (FPRUAB), per formalitzar la 
col·laboració entre la UAB i la FPPRUAB, perquè el Dr. Buenaventura Guamis López exerceci el càrrec de 
Director de la FPPRUAB. 
 

Addenda de 31 de març de 2013, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la realizació conjunta 
del Màster Universitari en: “Recursos Minerales y Riesgos Geológicos”. 

 
Conveni de 9 d’abril de 2013, entre la UAB i la Fundació Rubió i Tudurí-Andrómaco (FRF), per al 
desenvolupament d’estudis de medi ambient a la Finca de Mongofra Nou a l’illa de Menorca. 
 
Conveni de 20 de juny de 2013, entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM), per regular les 

contribucions de la UAB al programa de Beques Doctorals i postdoctorals de la Barcelona Graduate School of 
Matehmatics (BGSMath). 
 
Conveni de 31 de juliol de 2013, entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària, per la  resolució de la cessió 
d'espais establerta al conveni de data 01/09/99, mantenint la vigència de la resta d'acords que estableixen les 
condicions per les quals la FAS, sota la direcció de la UAB, desenvolupa la política social i de promoció de 
voluntariat universitari de la UAB. 

 
Addenda de 8 de novembre de 2013, entre la UAB, l’Institut d'Estudis de la Salut (IES), la Fundació Doctor 
Robert (FDR) i la Universitat de Vic (Uvic), per a la creació de la Càtedra de Recerca Qualitativa de 2/5/2006 

per la qual s'incorpora la Universitat de Vic. 
 
Addenda de 29 de novembre de 2013, entre la UAB, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per a la realització i organització del Màster universitari 
en Criminologia i Execució Penal (curs acadèmic 2013-2014). 
 
Addenda de 3 de desembre de 2013, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat 
Ramon Llull (URLL), en el marc del Màster universitari en Recerca i Innovació en cures infermeres com a 
resultat de l'avaluació de la Comissió de Qualitat Universitària de Catalunya, en la fase de verificació del títol. 
 

Conveni de 12 de desembre de 2013, entre la UAB, el Concello de Allariz i l’Ajuntament de Sant Celoni, per 
la concessió de 18 arbres de la col·lecció “Marti Boada” al poble de Allariz. 
 
Conveni de 20 de desembre de 2013, entre la UAB i la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 

(Fundació "la Caixa"), per a la creació de la "Càtedra d’Educació Comunitària. 
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Conveni de 21 de gener de 2014, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), per a la col·laboració en la docència del Màster Universitari en Recerca Clínica: especialitat 
Microbiologia Clínica de la UB per als cursos 2012-2013 i 2013-14. 

 
Conveni de 10 de febrer de 2014, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), per establir la impartició del MU en Seguretat Alimentària a partir del període acadèmic 2014-15. 
 
Addenda de 20 de febrer de 2014, entre la UAB, i la Universidad de Talca (Chile), per la renovació del 
conveni de 20 d’abril de 2007. 

 
Addenda de 27 de febrer de 2014, entre la UAB i Althia Health, SL, per col·laboració docent. 
 
Addenda de 11 de març de 2014, entre la UAB, la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron (VHIR), 
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), per al reconeixement de Personal Investigador 
Vinculat (IVU’s). 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Facultats i Escoles 

[tornar a l’índex] 

 

Ordre del Departament d’Economia i Coneixement, de 2 d’abril de 2014,  per la qual es crea l’Escola de 
Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i s’implanten sis programes oficials de doctorat. (DOGC núm. 
6606, de 17 d’abril de 2014).  
 

  Escola de Doctorat (CODI BADUS: 600) 
 
 

 
 

IV.2. Administració universitària 
[tornar a l’índex] 

 
Nova estructura de Serveis Logístics i Punt d’Informació, segons la resolució del gerent, de 22 d’abril de 
2014, de transformació del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències 
Polítiques i de Sociologia.  
 

Transformació del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències 
Polítiques i de Sociologia en els següents: 

 
 Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat d’Economia i Empresa (CODI BADUS: 2544), amb 

dependència orgànica i funcional de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa. 
 

 Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central (CODI BADUS: 2546), amb 
dependència  orgànica i funcional de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia. 
 

 Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (CODI 
BADUS: 681), amb dependència orgànica i funcional de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències 
Polítiques i de Sociologia. 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 

 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 28 d’abril de 2014, per la qual nomena el senyor Carles Navau Ros coordinador 
d’Estudis de la Titulació de Física de la Facultat de Ciències. 

 
Resolució del rector, de 28 d’abril de 2014, per la qual nomena el senyor Germán Gan Quesada 

coordinador de la Llicenciatura d’Història i Ciències de la Música i coordinador del Grau en Musicologia de la 
Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 28 d’abril de 2014, per la qual la senyora Verónica Ahunfinger Breto cessa com a 
coordinadora d’Estudis de la Titulació de Física de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 28 d’abril de 2014, per la qual el senyor Jordi Rifé Santaló cessa com a 
coordinador de la Llicenciatura d’Història i Ciència de la Música i coordinador del Grau de Musicologia de la 
Facultat de Filosofia i Lletres. 

 

 
 
 

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

 

V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 4 d’abril de 2014, per la qual nomena la senyora Rafaela Cuenca Valera vocal i 
coordinadora de Postgrau del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 

Resolució del rector, de 4 d’abril de 2014, per la qual nomena el senyor Rafael Ruiz de Gopegui director del 
Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 

Resolució del rector, de 4 d’abril de 2014, per la qual nomena la senyora M. Teresa Peña Giménez 
secretària del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució del rector, de 29 d’abril de 2014, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 

director del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals. 
 
Resolució del rector, de 29 d’abril de 2014, per la qual nomena la senyora Margarita Martín Castillo 
secretària del Departament de Sanitat i Anatomia Animals. 
 
Resolució del rector, de 29 d’abril de 2014, per la qual nomena la senyora Natàlia Majó Masferrer 

coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Sanitat i Anatomia Animals. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 4 d’abril de 2014, per la qual la senyora Rafaela Cuenca Valera cessa com a vocal 
del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
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Resolució del rector, de 4 d’abril de 2014, per la qual el senyor Félix Ángel García Arnas cessa com a 

director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 

Resolució del rector, de 4 d’abril de 2014, per la qual la senyora Rosa Maria Rabanal Prados cessa com a 
secretària del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució del rector, de 28 d’abril de 2014, per la qual el senyor Carles Navau Ros cessa com a 
coordinador de Programació Docent del Departament de Física. 
 

Resolució del rector, de 29 d’abril de 2014, per la qual el senyor Alberto Jesús Marco Valle cessa com a 
director del Departament de Sanitat i Anatomia Animals. 
 
Resolució del rector, de 29 d’abril de 2014, per la qual la senyora Gemma Castella Gómez cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Sanitat i Anatomia Animals. 
 
Resolució del rector, de 29 d’abril de 2014, per la qual la senyora Ana María Ortuño Romero cessa com a 

secretària del Departament de Sanitat i Anatomia Animals. 
 
 
 
 

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

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 2 d’abril de 2014, per la qual nomena la senyora Annette Mulberger secretària del 
Centre d’Història de la Ciència (CHIC). 
 
Resolució del rector, de 2 d’abril de 2014, per la qual nomena el senyor Xavier Roqué Rodríguez 

subdirector del Centre d’Història de la Ciència (CHIC). 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 

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

 

VI.1.1. Convocatòries  
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 d’abril de 2014, per la qual 
es fa públic l’anunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça que es detalla: 

 

Denominació Destinació Horari 

Administratiu/iva Gestió Econòmica de Ciències (Administració de Ciències i Biociències) 9 – 17:30 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 d’abril de 2014, per la qual 
es convoca concurs públic específic per a la provisió de 2 places, segons es detalla: 
 

Denominació Destinació Horari 

Gestor/a d’afers acadèmics Gestió Acadèmica de Veterinària (Administració de Centre de 
Veterinària) 

9 – 17:30 

Gestor/a de programació 
docent 

Gestió Acadèmica de Ciències (Administració de Centre de 
Ciències i Biociències) 

9 - 17:30 

 
 

VI.1.2. Resolucions  
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, d’1 
de gener de 2014, per la qual encarrega a la senyora Teresa Armengol Vallès la realització de les funcions de 
suport tècnic al projecte d’articulació i reorganització de la gestió de l’activitat formativa no subvencionada que 
s’ofereix en el marc de la Fundació UAB (FUAB) i les seves escoles adscrites. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 d’abril de 2014, per la qual es 

resol la convocatòria de concurs general per a la provisió d’una plaça de l’escala d’arxius i biblioteques i es 
declara deserta. 
 
Resolució del gerent, per autorització del rector, d’1 d’abril de 2014, per la qual nomena com a cap de 
l’Àrea d’Afers acadèmics el senyor Joaquim Bernabé Ródenas. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2 

d’abril de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
Grup de Vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de març de 2014, per la qual 
adscriu en comissió de serveis a la senyora Míriam Lázaro Díez per a ocupar la plaça d’administrativa al 
Departament d’Enginyeria Química. 
 

Resolució del gerent, de 3 d’abril de 2014, per la qual encarrega a la senyora Eva Jiménez Rovira el 
projecte de dissenyar l’organització i el desenvolupament dels serveis audiovisuals (centrals i territorials) i 
l’oferta d’una cartera de serveis a tot el campus i potenciar la creació d’audiovisuals de qualitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7 
d’abril de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Maria Reyes Gàzquez Tobajas com a 

administrativa responsable de tarda. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 25 
d’abril de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de 
coordinació de l’SLiPI de la Facultat d’Economia i Empresa al senyor Francisco Javier Aragón Minguell. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 25 
d’abril de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions, i les responsabilitats de 

coordinació de l’SLiPI de la Facultat de Dret i Aulari Central al senyor Francesc Sánchez Pérez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització del rector, del 
25 d’abril de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de 
l’SLiPI de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia al senyor Miguel Àngel Gimeno Chica. 
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