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

 
 
 

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

 
Acord 28/2014, de 27 de maig, del Consell Social 

 
Liquidació 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. 
 
Vist l’acord 25/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 29 d’abril de 2014, en virtut 
del qual s’acorda el següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la liquidació provisional del 
pressupost 2013 de la UAB i del romanent de tresoreria genèric positiu a 31 de desembre de 2013, d’acord amb 

el que consta en el document CE 36/04-2014 i es sol·licita que s’incorpori informació pel que fa a la composició 
del romanent de tresoreria específic a 31 de desembre de 2013.; 2) Presentar al Ple del Consell Social la 
informació sobre la liquidació provisional del pressupost de l’exercici 2013 i del romanent de tresoreria a 31 de 
desembre de 2013, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del gerent, 

 

S’ACORDA: 
 
El Plenari del Consell Social es dóna per assabentat de la liquidació provisional del pressupost 2013 i del 
romanent de tresoreria genèric positiu a 31 de desembre de 2013, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 45/05-2014. 
 

 
 
Acord 29/2014, de 27 de maig, 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. 
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Atesa 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. 
 
Vist l’acord 26/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 29 d’abril, en virtut del qual s’acorda 
el següent: 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. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document PLE 46/05-2014. 

 
 
 
Acord 30/2014, de 27 de maig, 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. 
 
Vist l’acord 28/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 29 d’abril, en virtut del qual s’acorda 
el següent: 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 

 
El Plenari del Consell Social es dóna per assabentat 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. 
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Acord 31/2014, de 27 de maig, 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 PLE 47/05-2014), 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 PLE 48/05-2014), 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 PLE 47/05-2014) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement. 

 
Vist l’acord 33/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 29 d’abril, en virtut del qual s’acorda 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar les condicions 

financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb Catalunya Caixa d’import 
1,4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 44/04-2014; 2)Comunicar aquest acord al 
Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb 
Catalunya Caixa d’import 1,4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 47/05-2014. 

 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
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Acord 32/2014, de 27 de maig, 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 PLE 49/05-2014), 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 PLE 49/05-2014), 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 PLE 49/05-2014) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 
 
Vist l’acord 34/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 29 d’abril, en virtut del qual s’acorda 

informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar les condicions 
financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Ratificar les condicions financeres amb les que es contracta una operació d’endeutament a curt termini amb 

Banco Santander d’import 16,5 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 49/05-2014. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
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Acord 33/2014, de 27 de maig, del Consell Social 
 

Contracte de llicència de patent a CIBERTEC S.A. 
 
Exposició de motius: 
 
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 PLE 50/05-2014). 
 

Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 18 de març de 
2014. (Document PLE 51/05-2014). 
 
Vist el caràcter confidencial dels documents PLE 50/05-2014 i PLE 51/05-2014 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 relació al contracte de llicència de patent de 
data 10 de febrer de 2014 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Pablo de Olavide i 

CIBERTEC, S.A. 
 
Vist l’acord 35/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 29 d’abril, en virtut del qual s’acorda 

elevar al Ple del Consell Social 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; 
3)Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

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

1) 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 
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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 el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
 
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 34/2014, de 27 de maig, 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 i atesa la documentació 
justificativa que s’adjunta (documents PLE 52/05-2014). 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 

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

posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 25/2014 pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’abril de 2014, en relació a l’aprovació de la  

creació de màsters universitaris. 
 
Vist l’acord 10/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 30 d’abril, en virtut del qual s’acorda 
elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Informar favorablement la proposta de creació 
del títol de màster universitari 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. 

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

S’ACORDA: 
 
1) Informar favorablement la proposta de creació del títol de màster universitari en Recerca Clínica, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 52/05-2014. 
 
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 35/2014, de 27 de maig, del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis 

  
Exposició de motius: 
 
Ateses les peticions de creació de títols de postgrau propi que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i 
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents PLE 53/05-2014 i PLE   54/05-2014.) 

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

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 26/2014, pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’abril  de 2014,  referent a la creació de 
títols de màster propis i diplomes de postgrau propis. 
 
Vist l’acord 11/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 30 d’abril, en virtut del qual 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. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar la creació del  títol de màster propi següent: Màster en Emergències i Catàstrofes, d’acord amb el 

que consta en el document PLE 53/05-2014. 
 
2) Aprovar la creació del diploma de postgrau propi  següents: Diploma de Postgrau en Activitats Físico-
Esportives i d’Expressió en l’Educació Física Escolar, d’acord amb el que consta en el document PLE  54/05-
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 36/2014, de 27 de maig, del Consell Social 
 
Creació de títols de doctorat 
 
Exposició de motius: 
 
Atesa la petició de creació de títol de doctorat presentada a l’Escola de Postgrau, de conformitat amb el Reial 

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

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 27/2014 pres en la reunió del Consell de Govern de 9 d’abril de 2014 en relació a la proposta de 
creació de títol de doctorat. 

 
Vist l’acord 13/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 30 d’abril, en virtut del qual s’acorda 
elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de creació 
del títol de doctorat en 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 

1) Aprovar la creació del títol de doctorat en Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques, d’acord amb el 
que consta en el document PLE 55/05-2014. 
 
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 a 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 37/2014, de 27 de maig, 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 presidència 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 virtut del 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 
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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. 
- 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 PLE 56/05-2014 i document PLE 57/05-2014). 
 
Vist l’acord 14/2014, de 30 d’abril, que pren la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social 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 
col·lectiu, al grup Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació –Grup PACTE, d’acord amb el 
que consta en el document CA 17/04-2014. 2) 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, d’acord amb el que consta en el document 
CA 18/04-2014. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’ACORDA: 
 

1) 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, d’acord amb el que consta en el document PLE 56/05-2014. 
 
2) 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, d’acord amb el que consta en el document PLE 57/05-2014. 
 
 
 
Acord 38/2014, de 27 de maig, del Consell Social 
 

Nomenament de càrrecs 
 
Exposició de motius: 

 
Vist l’article 7.4) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’article 61.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, que estableix que formen part del 
Consell de Govern, entre d’altres, tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat 
universitària. 
 
Vist l’article 6.2.g)del Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Benestar Social aprovat pel 
Plenari del Consell Municipal en data 28 de febrer de 2014, que estableix que el Plenari del Consell Municipal de 
Benestar Social està integrat, entre d’altres, fins un màxim de quinze persones en representació de l’àmbit 

universitari i professional, i que el Consell Social de la UAB forma part del Ple de l’esmentat Consell Municipal. 
 
Vist que en virtut de l’acord 3/2009 pres pel Ple del Consell Social reunit l’ 11 de maig, es va nomenar la 
senyora Alícia Granados Navarrete com a representant del Consell Social en el Consell de Govern de la UAB i en 
el Ple del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, i que ara pertoca nomenar el 

representant del Consell Social en aquests òrgans amb motiu del cessament de la senyora Alicia Granados com 
a membre i presidenta  del Consell Social de la UAB i el nomenament del senyor Gabriel Masfurroll com a 

president del Consell Social de la UAB, segons l’acord GOV/61/2014, de 29 d’abril. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta del president del Consell Social, 
 

S’ACORDA: 
 
1) Nomenar el senyor Gabriel Masfurroll Lacambra com a representant del Consell Social de la UAB en el 
Consell de Govern de la UAB. 
 
2) Nomenar el senyor Gabriel Masfurroll Lacambra com a representant del Consell Social de la UAB en el Ple del 

Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
3) Comunicar el punt primer d’aquest acord a la Secretària General de la UAB i a la cap de l’Oficina de 
Coordinació Institucional de la UAB. 
 
4) Comunicar el punt segon d’aquest acord al Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
 
 
 

I.2. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 1/2014, de 22 de maig, del Claustre  
 

El Reglament de funcionament de la síndica o el síndic de greuges de la UAB va ser aprovat pel Claustre en 
data 20 de desembre de 2011. 
 
Els síndics de greuges de la UAB havien estat escollits pel Claustre de conformitat amb l’anterior regulació 
d’aquesta figura, i sempre a proposta dels rectors. 
 

L’article 3 d’aquest Reglament regula el nomenament de la síndica o síndic de greuges, i estableix: 

 
La síndica o síndic de greuges és elegit pel Claustre, per majoria absoluta dels seus membres, i nomenat per la 
rectora o rector. 
 
Aquesta regulació no inclou cap referència a qui correspon la presentació de candidatures a síndica o síndic de 
Greuges de la UAB, la qual cosa ha generat un estat d’incertesa sobre quin ha de ser el procediment a seguir.  
 

En aquest sentit, s’ha considerat que la presentació d’una candidatura ha d’emanar bé del rector o de la 
rectora, bé dels propis membres del Claustre. Així mateix, s’entén que quan la presentació de la candidatura 
prové de membres del Claustre ha de requerir un ampli recolzament i, es proposa que el nombre de claustrals 
sigui el mateix que es requereix per a la sol·licitud d’una sessió extraordinària del Claustre, és a dir, d’un terç 
dels seus membres. 
 

D’altra banda, també es proposa afegir a l’article 4 d’aquest mateix Reglament el requisit de que la síndica o el 

síndic de greuges de la UAB ha de ser una persona de reconegut prestigi. 
 
L'article 58.e dels Estatuts de la UAB i l'article 4.e del Reglament del Claustre estableixen que és competència 
del Claustre aprovar el reglament pel qual es regeix la síndica o el síndic de greuges de la UAB; els articles 35 i 
següents del mateix Reglament del Claustre fixa el procediment d’aprovació i de reforma d’aquest reglament. 
 

En data 24 d’abril de 2014 es va obrir un termini de presentació d’esmenes a la proposta de modificació del 
Reglament esmentat. Atès que no s’han presentat esmenes relacionades amb aquesta proposta de modificació, 
es presenta la mateixa proposta de modificació. 
 
Per aquest motiu, el Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona ha adoptat el següent 
 
ACORD 

 
Aprovar la modificació del Reglament de funcionament de la síndica o el síndic de greuges de la UAB va ser 

aprovat pel Claustre en data 20 de desembre de 2011, el qual queda redactat en els termes següents: 
 
Article 3. Nomenament 
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La síndica o síndic de greuges és elegit pel Claustre, a proposta de la rectora o del rector o d’un terç dels 
membres del Claustre amb l’acceptació expressa de la persona proposada, per majoria absoluta dels seus 

membres, i nomenat per la rectora o rector. 
 
Article 4. Requisits 
 
El síndic de greuges ha de ser una persona de reconegut prestigi i no podrà pertànyer a la comunitat 
universitària ni al Consell Social. S’haurà de tenir en compte el règim general d’incompatibilitats quan se’n faci 

el nomenament. 
 
 
 

 

I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 40/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de regulació dels itineraris curriculars 
simultanis conduents a més d'un títol de grau. 
 
Atesa la necessitat de la UAB de dotar-se d’uns criteris reguladors per a dissenyar itineraris curriculars que 

permetin, mitjançant la simultaneïtat d’estudis, l’obtenció de dos títols d’àmbits de coneixement propers o 
complementaris que permetin atorgar competències atractives des del punt de vista de les sortides 
professionals i de l’ocupabilitat dels estudiants. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist l'article 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.- Informar favorablement la Normativa sobre itineraris curriculars simultanis conduents a més d'un títol 
de grau.  

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 
Acord 41/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

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

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

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

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

 
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

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

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:  

 
- 1.Màster en Dret Animal i Societat   
- 2.Màster en Dret Tributari i Duaner   
- 3.Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial   
- 4.Màster en Infermeria Quirúrgica 
- 5.Diploma de postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius  

- 6.Diploma de postgrau en Traducció Jurídica   
- 7.Diploma de postgrau en Lideratge i Governança Local   

- 8.Diploma de postgrau en Arts Aplicades Contemporànies  
- 9. Diploma de postgrau en Infermeria Quirúrgica 

 
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 42/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 

acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

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

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 
Acord 43/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de creació d’un nou curs d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits 
per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  

Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució 
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, 
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada. 
  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
  

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 44/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de 
lliure elecció, per al curs acadèmic 2014/2015, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres 
entitats. 
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2014/2015 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 

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

per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure 
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser 

comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria. 

http://www.uab.es/doc/CursosEspecialitzacio-15052014
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 
2014/2015 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. [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 45/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014 i 2014-2015. 

 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 

en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al 
curs acadèmic 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els 

estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que 
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades. 

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

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. [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. 

 

http://www.uab.es/doc/Activitatsquedonendretreconeixementdecreditsdelliureeleccio-15052014
http://www.uab.es/doc/Activitats-que-donen-dret-reconeixement-de-credits-de-lliure-eleccio
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Acord 46/2014, de 15 de maig 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] 
 
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 47/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de les accions 
propedèutiques proposades pels centres per al curs acadèmic 2014-2015. 
 

Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2014-2015. 
 
Vist l’article 20 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 

acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves 
posteriors modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb 
l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que 
disposa, entre d’altres, que la Comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica 
dels estudis de grau haurà d’aprovar les accions propedèutiques proposades pels centres.  
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

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

  

http://www.uab.es/doc/ReconeixementdeCiclesFormatius-Grau-Superior-credits-estudis-grau-15052014
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2014-2015. [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 48/2014, de 15 de maig de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació d’itineraris de 
simultaneïtat d’estudis. 

 
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de 
satisfer la demanda d’aquest tipus estudis. 
 
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de 
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible 
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta 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 d’itineraris de simultaneïtat d’estudis  
 

 Administració i Direcció d’Empreses + Dret 
 Física + Matemàtiques 
 Física + Química 

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

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

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

 
 

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

 
Acord 09/2014, de 21 de maig de la Comissió de Doctorat 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’investigació d’establir uns criteris de distribució del pressupost dels 

programes de doctorat per l’any 2014. 
 
Atesa la necessitat de dotar-se d’un marc regulador per a distribuir les partides aprovades en el Pressupost de 

la UAB corresponents a la distribució de pressupost per a doctorats, amb un import assignat de 87.838 
euros, i a la lectura de tesis doctorals, amb un import assignat de 410.982 euros. 
 

http://www.uab.es/doc/Aprovaciodelesaccionspropedeutiques-curs-2014-2015
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adooptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de criteris per a la distribució del pressupost dels programes de 

doctorat per l’any 2014.  
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Comissió d’Economia i Organització per a la seva aprovació. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació el seguiment dels acords presos. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
 
 
Acord 10/2014, de 21 de maig de la Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 

Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de 
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades. 
 

Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de Doctorat. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
 

I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 16/2014, de 14 de maig de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 30 d’abril de 2014. 

http://www.uab.es/doc/Premisextraordinarisdoctorat-21-05-2014
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Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer  i 27 de març de 2014 pel que 
fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2014. 

 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2014 que pel que fa a les modificacions de crèdit 

preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden 
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres 
de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost. 
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a 30 d’abril de 2014. [Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 17/2014, de 14 de maig de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria de mobilitat 
Erasmus+, mobilitat de personal per a formació (staff mobility for training) curs acadèmic 2014/2015. 
 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis contractat en una institució 
superior d’ensenyament dins el programa que  s’emmarca a l’estratègia Europa 2020, l’estratègia Educació i 
Formació 2020 i l’estratègia Rethinking Education pel que fa a iniciatives d’educació, formació, joventut i 

esport. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB,  segons la redacció donada per pels Acords de 14 de març de 2013 pel que fa a les competències de la 
Comissió d’Economia i d’Organització. 
 

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

PRIMER. Aprovar la convocatòria del programa de Mobilitat Erasmus+, mobilitat de personal per a formació 
(staff mobility for training) curs acadèmic 2014/2015. [Document] 
 
SEGON. Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

 

http://www.uab.es/doc/Aprovaciodelesmodificacionsdecredit30dabrilde2014-140514
http://www.uab.es/doc/MobilitatERASMUS-mobilitatpersonalformacio140514
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Acord 18/2014, de 14 de maig de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
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. 
 
Vist el que disposa la Disposició transitòria primera de l’esmentada normativa relativa a l’establiment  d’un 
període transitori de tres mesos per a l’adaptació dels càrrecs actuals a la nova estructura a partir de l’entrada 

en vigor d’aquesta normativa. 
 
Vist el que disposa la Disposició transitòria segona relativa al seguiment i avaluació de la implementació del nou Model de 

càrrecs. 
 
Atesa la necessitat d’adaptar l’estructura i plantilla de la UAB als nous càrrecs acadèmics, així com  el 
compromís assolit per l’equip de govern a Consell de Govern en sessió celebrada el passat 5 de març  

d’enguany de crear un grup de treball de seguiment de la implementació del model de càrrecs per analitzar i 
avaluar els resultats  derivats del model amb l’objectiu de donar una resposta suficient i eficient a les facultats, 
escoles, departaments i instituts propis de recerca. 
 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 

fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en relació  a l’aprovació i resolució 
d’assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades per Consell de Govern en matèria econòmica i 
en matèria d’administració  i organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora, la Comissió d’Economia i 

d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Constituir un grup de treball pel seguiment de la implementació del model de càrrecs. 
 
SEGON. Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 
 
 
Acord 19/2014, de 14 de maig de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 

universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 

 
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. 

 
Vist 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 de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 
i per Acord de 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 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en relació amb  l’aprovació de les instruccions 

per al seguiment i la gestió del pressupost. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar l’assignació econòmica per càrrecs acadèmics d’instituts propis per a l'any 2014. 
 
SEGON. Elevar aquesta proposta al  Consell Social per  a que exerceixi les seves funcions. 

 
TERCER. Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
 

 

 
 

I.3.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2014, de 7 de maig de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació sobre la convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la 
retencio de talent investigador a la UAB.   

 
Vistes les bases de la convocatòria establertes  
 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 

aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  

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

 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent investigador a la 
UAB. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

necessàries per a fer-los efectius 
 
 
 
Acord 03/2014, de 7 de maig de la Comissió d’Investigació 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 30 d’abril de 2014 on proposa la modificació 
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 
 
Atès que es vol adscriure la doctora Cristina Laborada Molla del Departament de Pedagogia Aplicada el 50 per 
100 de la seva activitat de recerca al Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres 
Dificultats Comunicatives. 
 

Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del 
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal 

acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada 
favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector 
competent en matèria de recerca.   

http://www.uab.es/doc/Convocatoriainvestigadorspostdoctorals-07052014
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la 

UAB en els CERS/Instituts. [Document] 
 
SEGON.-  Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè 
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
 

I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 10/2014, de 20 de maig de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 4 apartats a) i c) dels Estatuts de la UAB que preveuen que són finalitats de la UAB exercir la 
docència de grau superior, tant pel que fa al coneixement i a la cultura com pel que fa a la formació 
especialitzada i la preparació per a l’exercici professional, amb un esperit de recerca constant de la qualitat i 
l’excel·lència, i cercar la plena integració de l’activitat de docència i recerca en l’àmbit internacional i, en 
particular, en els espais europeus d’educació superior.  
 

Vist l’article 89 de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) que preveu que el govern, les Comunitats Autònomes i 

les Universitats fomentaran la mobilitat dels professors en l’espai europeu d’ensenyament superior a través de 
programes i convenis específics i dels programes de la Unió Europea. 
 
Atès que el Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que entrà en 
vigor l’1 de gener de 2014, i que aquest programa s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia 
Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, 
formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells:escolar,formació 

professional,ensenyament superior i formació de persones adultes. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Internacionals, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria Erasmus+, de mobilitat de personal per a docència (staff mobility for 
teaching) - curs acadèmic 2014/2015. 
 
SEGON.-  Comunicar els presents acords al  vicerector de Relacions Internacionals per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uab.es/doc/Altes-baixes-CERs-07052014
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Acord 11/2014, de 20 de maig 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 del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Donar-se per assabentats de les propostes de valoració. [Document] 
 
SEGON.- Aprovar la resolució provisional de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent. 

 
TERCER.- Informar al professorat que no es troba en la proposta provisional de resolució favorable de la 

possibilitat i del període de presentació d’al·legacions. 
 
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 12/2014, de 20 de maig 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. 

 
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 de la Comissió de Personal Acadèmic de data 29 d’abril de 2014 pel qual es va aprovar la 

metodologia utilitzada enguany en les reunions amb directors de departaments en l’assignació de recursos per 
al curs 2014-2015. 
 
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, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, 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 

 
 

 

http://www.uab.es/doc/Avaluaciode-activitat-docent-professora20052014
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ACORDS 

 
PRIMER.-  Aprovar les dotacions de plantilla de professorat als departaments per al curs 2014/2015. 

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

 
Acord 13/2014, de 20 de maig de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el 
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la 
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el 

desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social. 
 
Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que 
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques 
i privades a les que estiguin adscrits.  
 
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el 

format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la 
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el 
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

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 convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 
14/15. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord,  
 
 

 
Acord 14/2014, de 20 de maig de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

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. 
 

Atès que l’article 8 de l’esmentat model disposa que pel que fa al seu seguiment i avaluació correspondrà a la 
Comissió de Personal Acadèmic resoldre i interpretar les qüestions derivades de l’aplicació del model. 
 
 
Vist l’article 18.1 h) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els 

assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de professorat pel Consell de Govern, 
i interpretar i desenvolupar aspectes no previstos d’acord amb els principis generals establerts respecte 
d’aquesta qüestió. 
 
Vistes la sol·licitud d’interpretació del model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB que s’ha 

presentat al vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica, en el sentit que la interpretació que es doni a  
l’article 2.2 b) sigui que es mantindrà en 16 crèdits el professorat catedràtic o catedràtic laboral que tingui les 

avaluacions positives previstes a l’article 2.2 b) amb independència del moment d’accés a la plaça de 

http://www.uab.es/doc/Aprovaciode-dotacions-plantilla-professorat-departaments-curs14-15-200514
http://www.uab.es/doc/Aprovacio-convocatoria-calendari-contractacio-Investigadors-Predoctorals200514
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catedràtic, sempre i quan no hagin transcorregut sis anys des de la seva avaluació positiva de trams de recerca 

o transferència.  
 

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.-  Acordar que la interpretació a donar a l’article 2.2 b) del Model de Dedicació acadèmica del 
professorat de la UAB sigui que es mantindrà en 16 crèdits el professorat catedràtic o catedràtic laboral que 
tingui les avaluacions positives previstes a l’article 2.2 b) amb independència del moment d’accés a la plaça de 
catedràtic, sempre i quan no hagin transcorregut sis anys des de la seva avaluació positiva de trams de recerca 
o transferència.  
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 

 

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

 
 
Resolució del rector, de 14 de maig de 2014, per la qual es designa rector suplent al vicerector de 
Projectes Estratègics i Planificació, doctor Lluís Tort Bardolet, durant els dies 15 i 16 de maig de 2014.  
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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 28 de abril de 2014, entre la UAB i Saitama University (Japan) de cooperació internacional. 

 
 

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

 
Addenda al conveni de 4 de desembre de 2013, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la 
Universitat Ramon Llull i la Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, 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 20 de febrer de 2014, entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra ( Fundació TecnoCampus UPF), 
per a la realització conjunta del Màster en Cronicitat i Dependència a partir del període acadèmic 2014-2015. 
 

Conveni de 17 de març de 2014, entre la UAB Institut Marquès y Centro de Medicina Embrionaria, per 
col·laboració docent. 

 
Conveni de 19 de març de 2014, entre la UAB i el Centre de Reproducció Assistida del Vallès S.L.P 
(FECUNMED), per col·laboració docent. 
 
Conveni de 20 de març de 2014, entre la UAB i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), 

per col·laboració docent. 
 
Conveni de 20 de març de 2014, entre la UAB i Reprogenetics Spain, S.A, per col·laboració docent. 
 
Conveni de 20 de març de 2014, entre la UAB i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), 
per col·laboració docent. 
 

Conveni de 20 de març de 2014, entre la UAB i Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), per col·laboració 
i patrocini de l’Anuari Mèdia.cat. 
 

Addenda de 20 de març de 2014, entre la UAB i la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A (RTVE), 
per col·laboració educativa cultural i científica. 
 

Conveni de 21 de març de 2014, entre la UAB i la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), per la 
organització del III Congrés Internacional EDO a Barcelona els dies 13,14,15 i 16 de maig de 2014. 
 
Conveni de 28 de març de 2014, entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament amb competència en matèria d’universitats, Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i 
la Universitat Rovira i Virgili (URV), per la organització i la realització de les proves d’accés a la Universitat 

(PAU). 
 
Conveni de 7 d’abril de 2014, entre la UAB i la Fundació Bosch i Cardellach (FBC), per a la commemoració 
del 1714 al Vallès. 

 
Conveni de 11 d’abril de 2014, entre la UAB i la Fundación Sistemas Genómicos, per col·laboració docent. 
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Conveni de 23 d’abril de 2014, entre la UAB (l'InCom-UAB) i Gas Natural SDG, S.A (GAS NATURAL 
FENOSA), col·laboració per al desenvolupament de l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. 

 
Conveni de 30 d’abril de 2014, entre la UAB i ABD Associació Benestar i Desenvolupament, per col·laboració 
en aspectes professionals i de recerca. 
 
Conveni de 2 de maig de 2014, entre la UAB i Energies Tèrmiques Bàsiques, S.L (ENERGBAS), 
reconeixement de Neus Puy com a investigadora vinculada a la UAB. 

 
Conveni de 5 de maig de 2014, entre la UAB i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, per la gestió 
d’ajunts Erasmuns.es, en el marc del programa Erasmus +. 
 
Conveni de 14 de maig de 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Ripollet, emmarcar l'actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2014. 
 

Addenda al conveni de 15 de maig de 2014, entre la UAB, i el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) México, per al desenvolupament del Doctorado en Creación, Estrategia y 
Gestión de Empresas de la UAB. 
 
Conveni de 19 de maig de 2014, entre la UAB i Ricard Pedreira Font, per la donació del fons personal de 

l'escriptor Josep Pedreira Fernández a la UAB. 

 
Conveni de 26 de maig de 2014, entre la UAB i Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB), per a la prestació de 

serveis específics de foment i suport a l’emprenedoria de base tecnològica i de difusió de les activitats de 
transferència de coneixement. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
 

IV.1. Escoles universitàries adscrites 
[tornar a l’índex] 

 
Ordre ECO/162/2014, de 9 de maig, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, per la qual s’autoritza l’adscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la implantació de l’estudi oficial de màster universitari en arxivística i 

gestió de documents (DOG 30/05/2014 núm. 6634) 
 

 Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (CODI BADUS: 519) 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

  
 

V.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 15 de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Joan Sades Ortuño vicedegà 
d’Economia i de Postgrau de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 15 de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Lluís Casas Duocastella 

secretari i vicedegà d’Intercanvis de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Antoni Méndez Vilaseca degà de 

la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual nomena la senyora Laia Saumell Ariño vicedegana 
d’Afers Acadèmics de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual nomena la senyora Ana María Margallo González 

coordinadora del Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual nomena la senyora Verònica Ahufinger Breto 
vicedegana d’Estudiants de la Facultat de Ciències. 
 

Resolució del rector, de 28 de maig de 2014, per la qual nomena la senyora Judith Panadès Martí 

coordinadora d’Inserció Laboral i Ocupabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 15 de maig de 2014, per la qual la senyora Digna Couso Lagarón cessa com a 
coordinadora del Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual el senyor Jordi Bartrolí Molins cessa com a degà 
de la Facultat de Ciències. 
 

Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual la senyora Laia Saumell Ariño cessa com a 

secretària de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual el senyor Francesc Pi Vila cessa com a vicedegà 
d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències. 
 

Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual el senyor Mariano Baig Aleu cessa com a vicedegà 
d’Economia i Activitats Transversals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual la senyora M. dels Àngels González Lafont cessa 
com a vicedegana de Mobilitat, Intercanvi i Coordinació de Màsters de la Facultat de Ciències. 
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V.2. Escoles adscrites i vinculades   
[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 29 de maig de 2014, per la qual assigna les funcions de direcció de l’Escola 
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera a la doctora Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d’Economia i 
Organització. 
 

 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 29 de maig de 2014, per la qual el senyor Francisco Uroz Felices cessa com a 

director de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
 

 

V.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de maig de 2014, per la qual nomena la senyora María Jesús Machuca Ayuso 
coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Antonio Ríos Mestre cap 
d’Unitat del Departament de Filologia Espanyola a la Facultat de Traducció i d’Interpretació.  

 
Resolució del rector, de 28 de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Joan Francesc Barquinero 
Estruch coordinador de la Unitat d’Antropologia Biològica del Departament de Biologia Animal, de Biologia 

Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 28 de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Albert Griera Artigas secretari 
del Departament de Geologia. 

 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 15 de maig de 2014, per la qual la senyora Margarita Freixas Alàs cessa com a 

coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, de 16 de maig de 2014, per la qual la senyora Yolanda Rodríguez Sellés cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, de 28 de maig de 2014, per la qual la senyora Gemma Armengol Rosell cessa com a 

coordinadora de la Unitat d’Antropologia Biològica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 28 de maig de 2014, per la qual el senyor Lluís Casas Duocastella cessa com a 
secretari del Departament de Geologia. 
 
 

 

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

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 20 de maig de 2014, per la qual designa la senyora María José Recoder Sellarés 

delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. 
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Resolució del rector, de 26 de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Miquel Àngel Essomba Gelabert 

director de la Càtedra d’Educació Comunitària. 
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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, per autorització del rector, de 12 
de maig de 2014, per la qual es convoca concurs públic de contractació temporal d’una plaça de tècnic 
superior en Bioseguretat amb destinació a l’Oficina de Medi Ambient. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de maig de 2014, per la 
qual convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala de gestió, en adjudicació directa, segons 

es detalla: 
 

Codi Denominació Destinació (Unitat Orgànica) Horari 

A201 Gestor/a de justificacions Comptabilitat General i Pressupostària (Àrea d’Economia 

i Finances) 

9:00 – 17:30 

A202 Gestor/a d’Institut Institut de Neurociències (Administració de Centre de 
Medicina) 

9:00 – 17:30 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 23 

de maig de 2014, per la qual es convoca concurs públic de contractació temporal d’una plaça de tècnic/a 
Especialista de Laboratori amb destinació al Servei d’Estabulari de l’Administració de Centre de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de maig de 2014, per la 
qual es fa públic l’anunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça d’administratiu/iva 
responsable del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut (Administració de Centre 

de Lletres i Psicologia). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de maig de 2014, per la 
qual es fa públic l’anunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de secretari/ària de 
direcció de la Vicegerència de Recerca i de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de maig de 2014, per la qual 
declara deserta l’opció GA02 de la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la 
provisió de 2 places de l’escala administrativa. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2 
de maig de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Melania Fortes Zafra com a pool auxiliar de 
serveis amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2 
de maig de 2014, per la qual nomena la senyora M. del Pilar Borrego González funcionària interina de l’escala 

de gestió, amb destinació a la Gestió Econòmica del Servei d’Activitat Física (SAF). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 2 
de maig de 2014, per la qual concedeix a la senyora M. del Pilar Borrego l’excedència voluntària per 
incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 5 
de maig 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. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de maig de 2014, per la qual 

atorga a la senyora Mireia Fabra Valiente, en comissió de serveis, la plaça d’administratiu/iva amb destinació a 
la Gestió Econòmica de Ciències, compartida amb el CEHIC (Administració de Centre de Ciències i Biociències). 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de maig de 2014, per la qual 
adjudica, en el torn de trasllat, a la senyora Sílvia Bau Redón la plaça d’administratiu responsable amb 
destinació al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social (Administració de Centre de Ciències de l’Educació 
i de Traducció i d’Interpretació). 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de maig de 2014, per la qual 
adjudica al senyor Oscar Gómez García la plaça de responsable de projectes junior amb destinació al Servei 
d’Informàtica. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 12 
de maig de 2014, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Àngels Manso López les 
funcions i les responsabilitats de cap de la Unitat de Programació i Acreditació. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de maig de 2014, per la 
qual resol el concurs públic de contractació temporal d’una plaça de tècnic/a d’Edició de Revistes Científiques 
amb destinació al Servei de Publicacions i l’adjudica al senyor Jordi Lacruz Casado. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 13 
de maig de 2014, per la qual autoritza la reincorporació de la senyora Sara Tomás Fernández al servei actiu 

de l’escala administrativa, amb destinació provisional a un lloc d’administratiu a l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 15 
de maig de 2014, per la qual concedeix al senyor Albert Solàs Molina l’excedència voluntària per 
incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de maig de 2014, per la 
qual declara desertes les places de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de la 

Facultat de veterinària i de gestor/a de programació docent amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat 
de Ciències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 15 
de maig de 2014, per la qual nomena el senyor Albert Solàs Molina funcionari interí de l’escala de gestió, amb 

destinació a la Unitat de Nòmines i Seguretat Social de l’Àrea de Personal Acadèmic. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de maig de 2014, per la 
qual atorga a la senyora Encarnación Rivallo Murillo, en comissió de serveis, la plaça d’administratiu/iva 
responsable amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de maig de 2014, per la 

qual declara desert el torn de trasllat de la convocatòria de concurs específic per a la provisió d’una plaça de 
l’escala administrativa i adjudica, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu responsable amb destinació a 
la Unitat d’Anàlisi d’estructures (Àrea de Personal d’administració i Serveis) a la senyora Esther Casanova 

Sagre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 20 

de maig de 2014, per la qual destina, amb caràcter definitiu, el senyor Òscar Gómez Garcia per a ocupar la 
plaça de responsable de Projectes Junior al Servei d’Informàtica. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de maig de 2014, per la 
qual declara desert el torn de trasllat de la plaça d’administratiu/iva d’intercanvis amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de Psicologia, Administració de Centre de Lletres i Psicologia i adjudica, en el torn de promoció, la 
plaça esmentada a la senyora Loida Ibars Samaniego. 
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