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

 
 
 

I.1. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 56/2014, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i 

després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

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

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

Atès que la proposta de creació de nous diplomes de postgrau va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 17 de setembre de 2014. 
 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents:  
 

- Diploma de Postgrau en Violències Masclistes. Eines i Intervencions Sociojurídiques   

- Diploma de Postgrau en Violències Masclistes. Debats Teòrics Sociojurídics 
- Diploma de Postgrau en Antrozoologia  

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

 
TERCER.- 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 57/2014, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 10 de novembre de 2004 el Reglament de la Facultat de 

Medicina. 
 
En data 16 de setembre de 2014 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació del Reglament de la 
Facultat de Medicina. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats, 
també s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives als degans i deganes i als 
coordinadors i coordinadores de grau  per tal d’aconseguir una major transparència en l’assumpció de funcions i 

responsabilitats i per últim, s’ha incorporat la figura del Consell d’Estudiants.  
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El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 

universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 

25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent. 
 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament de la Facultat de Medicina aprovat per la Junta de Facultat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Medicina, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Medicina de la UAB en els termes que 

s’annexen. [Document] 
  
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Medicina. 
 

 
 
Acord 58/2014, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca de professorat funcionari de la UAB que han estat acceptats en la segona convocatòria del 

2013, i de professorat contractat que han estat acceptats a la primera convocatòria del 2014. 
 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones 
interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al 

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

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

 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat 

funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva en la segona convocatòria del 2013, i de professorat 
contractat que han estat acceptats en la primera convocatòria del 2014. [Document] [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_reglament_Facultat_Medicina_CG300914
http://www.uab.cat/doc/Trams_recerca_contractats_2014_CG300914
http://www.uab.cat/doc/Trams_recerca_funcionaris_2013_CG300914
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Acord 59/2014, de 30 de setembre, del Consell de Govern 

 
En data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de 
29 d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el 
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en 
el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema 
integrat de gestió acadèmica SIGMA. 
 

En data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Universidad de 
Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel 
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i 
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió 
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del 

sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA. 
 
En data 14 de juliol de 2014 el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE ha presentat el 
model de creixement de l’agrupació i la previsió d’ampliació del nombre de socis (document). 
 
D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 

participació de la Universitat en altres entitats. 
 
Vista la documentació justificativa de la proposta i a instàncies de la vicerectora d’Economia i Organització el 
Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en els 

termes que consten en el document adjunt.  
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.-. Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment de l'acord primer. 

 
 

 

 

I.2. Comissions del Consell de Govern 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 68/2014, de 17 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 

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

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

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

Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau. 
 

 Filosofia 
 Geografia i ordenació del territori 

 
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 vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 69/2014, de 17 de setembre 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. 
 
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.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al 
curs 2014/2015 aprovades pels centres de la UAB. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
 
Acord 70/2014, de 17 de setembre 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. 

http://www.uab.cat/doc/Activitats-reconeixement-credits-lliure-eleccio-2014-15


BOUAB Núm. 121                                  setembre / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 6 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

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 vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
 
Acord 71/2014, de 17 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

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

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

  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 

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

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/Aprovacio-reconeixement-Cicles-Formatius-GrauSuperior-credits-estudis-grau17-09-2014


BOUAB Núm. 121                                  setembre / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 7 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

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

Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
Per 11 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions:  
 
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, pel curs acadèmic 

2014-2015:  
 

- Diploma de postgrau en Antrozoologia.  
 
I per assentiment: 
 
SEGON.- 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:  
 

- Diploma de postgrau en Violències Masclistes 
 

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

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 72/2014, de 17 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 

Vistes les diverses peticions de creació de nous diplomes de postgrau propis que han estat presentades a 

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

  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 

formació permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

ACORDS 
 
Per 11 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions:  
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del diploma de postgrau en Antrozoologia, pel curs acadèmic 2014-
2015.  

 
Per assentiment: 
 
SEGON.- Informar favorablement la creació de nous diplomes de postgrau propis. 
 

TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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Acord 73/2014, de 17 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

 
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 

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

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

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer. 

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

 
 
 

 
I.2.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 6/2014, de 22 de setembre de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
  
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol 
de 2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la 

UAB. 
  
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
  
Vist el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria d'ajuts de 

col·laboració curs 2014-2015, aprovat en la sessió de la Comissió d’Afers d’Estudiants del 2 de juny de 2014. 
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nova-creacio-cursos-especialitzacio-17-09-14
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Atesa la necessitat de modificar l’oferta de places de la convocatòria esmentada amb destinació a l’Àrea de 

Comunicació i Promoció per tal d’adaptar-se a circumstàncies no previstes en el moment de la seva aprovació. 
 

Atès que aquests canvis no impliquen descens en el nombre de places convocades, ni increment del pressupost 
que s’hi destina. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la 

Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar l’article 6.2 del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 2014-2015. [Document] 
 

SEGON.- Modificar els annexos I i II del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 2014-2015.[Document] 
 
TERCER.- Modificar del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria 
d’Estades de pràctiques curs 2014-2015.[Document] 
 
QUART.-Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 

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

 
 

I.2.3. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 7/2014, de 10 de setembre de la Comissió d’Investigació. 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació. 
 
Atesa la resolució ECO/1788/2014, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la 

convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell per a l’any2014 (FI-DGR).  
 
Vist l’article 9.2 de les bases reguladores de la convocatòria on s’estableix que l’AGAUR ha de validar el 
procediment de priorització de les institucions 
 

Atesa la proposta de criteris presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca. 

 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de març de 2013 segons 
els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li 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 els criteris de priorització de les beques FI-DGR per al 2015. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificararticle6-2-programa-Ajuts-Estudi-22092014
http://www.uab.cat/doc/Modificacioannex-I-II-programa-Ajuts-Estudi-22092014
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-estades-practiques-22092014
http://www.uab.cat/doc/CriterisdeprioritzaciodelesbequesFI-DGRpera2015
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
 

 
 
Acord 8/2014, de 10 de setembre de la Comissió d’Investigació. 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació. 
 

Ates l’acord de la Comissió d’Investigació de data 2 de juliol de 2014 pel qual es va aprovar la Convocatòria 
estades curta durada a l’estranger per a becaris de les convocatòries  PIF UAB i les bases de la mateixa. 
 
Atesa la proposta de priorització realitzada per l’Àrea de Gestió de la Recerca.  
 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de març de 2013 segons 

els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li 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 proposta de priorització de les sol·licituds d’ajuts per estades curta durada a l’estranger 
per a becaris de les convocatòries PIF UAB. [Document] 
 

SEGON.- Comunicar els presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè 
ho notifiqui als interessats i òrgans escaients.  

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

 
Acord 9/2014, de 10 de setembre de la Comissió d’Investigació. 
 
Vista la proposta de modificació del Reglament del Servei de Biblioteques presentada per la vicerectora 
d’Investigació. 
 
Atès que el Reglament del Servei de Biblioteques va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de 22 de 

novembre de 1989 i modificat per acords del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 i de 9 d’octubre de 
2013.  
  

Atesa la necessitat d’adaptar el Reglament del Servei de Biblioteques a les competències que corresponen als 
membres de l’equip de govern, les quals actualment estan atribuïdes al comissionat del Rector per a la Societat 
de la Informació. 

 
Vist l'article 44.2 del text refós de la normativa UAB en matèria d’investigació que estableix la competència del 
Consell de Govern en l’aprovació i modificació dels reglaments dels serveis universitaris a proposta de les 
comissions delegades del Consell de Govern.  
 
Vist l’article 16.4.c) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de març de 2013 segons 

els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la 
Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell 
de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria d’investigació.  
 
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 

http://www.uab.cat/doc/Resoluciodelaconvocatoria-estades-curta-durada-estranger-becaris-convocatoriesPIF-UAB
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ACORDS 
  

PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels articles 3.3, 10, 16.1, 16.2 i 16.4 del Reglament del 
Servei de Biblioteques en el sentit que on diu el vicerector o vicerectora d’investigació o el Vicerectorat 
d’Investigació ha de dir membre de l’equip de govern amb competències en matèria de biblioteques. 
  
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.   
  

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

Acord 10/2014, de 10 de setembre de la Comissió d’Investigació. 
 
Vista la proposta d’aprovació de la normativa de préstec de documents del Servei de Biblioteques presentada 
per la vicerectora d’Investigació. 
 
Atès que el Reglament del Servei de Biblioteques va ser aprovat per Acord de la Junta de Govern de 20 de juliol 
de 1995 i modificat per Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 i per Acord núm. 42/2007, de 30 

d’octubre, de la Comissió d’Investigació.   
 
Atès la proposta de nou Reglament que es presenta com a document 1. 
 
Vist l’article 16.1.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de març de 2013 segons 

els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la 
Comissió d’Investigació interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a les normatives aprovades en 

matèria d’investigació pel Consell de Govern, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta 
qüestió.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el procediment de préstec de documents del Servei de Biblioteques. [Document] 
 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 11/2014, de 10 de setembre 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 modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 

document 1. 
 
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.   

 

6.1%20Normativa%20de%20préstec%20v.esborrany%20def.pdf
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-procediment-prestec-documents-Servei-Biblioteques
7.1%20Adscripció%20a%20CERs%20i%20Instituts.pdf
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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.  

 
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.2.4. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 27/2014, de 16 de setembre 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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 20 de maig de 2014 pel qual es van aprovar les 
dotacions de plantilla de professorat  als Departaments 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 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les contractacions 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 28/2014, de 16 de setembre de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

Vist l’article 70 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que preveu que 
les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la 

http://www.uab.cat/doc/DotacionsdelsdepartamentsdelaUABperalcurs2014-15-160914
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incorporació de personal de nou ingrés seran objecte d’Oferta d’ocupació pública, o a d’altre instrument similar 

de gestió de la provisió de les necessitats de personal. 
 

Vistos els acords de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 de juny de 2014 i 17 de juliol de 2014, 
d’informe favorable i l’acord del Consell de Govern de data 22 de juliol de 2014  pel qual s’aprova el document 
Incorporació de professorat lector per al curs 2014-2015. 
 
Vist l’article 70 dels Estatuts de la UAB que preveu que el rector és la màxima autoritat acadèmica de la 
Universitat i en té la representació legal i institucional. Exerceix la direcció, govern i gestió de la Universitat, 

desenvolupa les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i n’executa els acords. 
 
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.- Donar-se per assabentats de l’Oferta Pública d’Ocupació de places de professorat lector per al curs 
2014/2015. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
 
 
Acord 29/2014, de 16 de setembre de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 

17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 

per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 

Atès que l’entitat Norwegian Institut for nature research ha sol·licitat a la UAB la possibilitat que un dels seus 
investigadors exerceixi tasques de recerca a la UAB. 
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a un investigador de l’entitat 
Norwegian Institut for Nature Research , amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
de la UAB. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Oferta-publica-ocupacio-places-professorat-lector-curs-2014-15-160914
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II.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 31 de gener de 2012, entre la UAB i The University of Texas at Brownsville and Texas Southmost 
College to promote interest in the teaching and research activities and deepen the understanding of the 

economic, cultural and social issues environment. 
 

Conveni de 16 de juny de 2014, entre la UAB i la Keio University (Japó) de cooperació internacional. 
 
Conveni de 10 de setembre de 2014, entre la UAB i la Universidade Federal de Goiás (Brasil) de cooperació 
internacional. 

 
Conveni de 19 de setembre de 2014, entre la UAB i la Universidad Centroamericana (UCA) de cooperació 
internacional.  
 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 8 de gener de 2014, entre la UAB i els Serveis de Millora i Extensió Ramadera (SEMEGA) de 

col·laboració docent. 
 

Conveni de 9 d’abril de 2014, entre la UAB, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Escola de Cultura de 
Pau de la UAB referit a l’organització de l’activitat formativa “Curs virtual Mujeres y conflictos: violencia sexual 
y mecanismos de protección internacional”. 
 
Conveni de 29 d’abril de 2014, entre la UAB i el MATGAS de col·laboració docent a través de la figura del 

professor vinculat. 
 
Addenda de 1 de juny de 2014, entre la UAB i la Fundació Privada ASCAMM per la renovació del conveni de 
col·laboració per al reconeixement d’Investigadors Vinculats. 
 
Conveni de 2 de juny de 2014, entre la UAB i l’Associació Clúster Audiovisual Catalunya de col·laboració 
entre Clúster i la UAB mitjançant l’InCom en projectes d’interès comú. 

 
Annex de 3 de juny de 2014, al conveni entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) relatiu a la 
direcció del CRM (designació del Sr. Joaquim Bruna i Floris com a director). 

 
Conveni de 13 de juny de 2014, entre la UAB i l’Agència de la Salut Pública de Barcelona (ASPB) per 
desenvolupar activitats de formació, docència i recerca. 

 
Conveni de 26 de juny de 2014, entre la UAB i la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya (DCGC) de 
col·laboració entre la DCGC i la UAB mitjançant el Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) i 
establir les condicions en què s’ha de regir aquest vincle i emprendre noves accions. 
 
Contracte de 27 de juny de 2014, entre la UAB i el senyor Carles Capdevila Mur de donació a la UAB de les 
obres manuscrites inèdites de l’autor teatral Lluís Capdevila i Villalonga. 

 
Conveni de 7 de juliol de 2014, entre la UAB i la Corporación RTVE específic de cooperació educativa del 
conveni marc de data 23 de març de 2012, per a la realització de pràctiques formatives dels alumnes de la UAB 
a la Corporación RTVE. 

 
Conveni de 9 de juliol de 2014, entre la UAB i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 
(IRLJC) de col·laboració per al reconeixement de Personal Investigador Vinculat. 



BOUAB Núm. 121                                  setembre / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 15 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

 
 

Conveni de 11 de juliol de 2014, entre la UAB i la Fundació Orfeó Català Palau de la Música de col·laboració 
per a la realització de diferents activitats entre les dues institucions. 
 
Conveni de 21 de juliol de 2014, entre la UAB i la Fundació Privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral 
GUIFI.NET de col·laboració per estudiar el funcionament i millores en el funcionament de xarxes, aplicacions i 
sistemes adaptatius.  

 
Conveni de 21 de juliol de 2014, entre la UAB i el Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada 
(CIMA) de col·laboració per al reconeixement de Personal Investigador Vinculat. 
 
Addenda de 21 de juliol de 2014, entre la UAB i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient (DAAM) de pròrroga del conveni pel reconeixement d’Investigadors Vinculats que 
quedarà assignat a l’ICTA. 

 
Conveni de 23 de juliol de 2014, entre la UAB i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
(COEINF) per establir el marc de col·laboració en aspectes acadèmics, professionals, de recerca i institucional. 
 
Addenda de 28 de juliol de 2014, entre la UAB, la Universidad de Cantabria i Escoles Universitàries 
Gimbernat-UAB per modificar amb efectes 2013-2014 l’annex al conveni per a la realització del Màster 
Universitari en Investigació Transnacional i Fisioteràpia. 

 
Addenda de 7 de setembre de 2014, entre la UAB i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de pròrroga del 
conveni de col·laboració de 7 de setembre de 2012. 
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III.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
III.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 8 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Santiago Ramentol Massana 
coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 

 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Josep Espluga Trenc 

vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora María Dolores Márquez 
Cebrián vicedegana d’Estudiants i Comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Duran 

Bellonch coordinadora de Pràcticum del Grau en pedagogia i del Grau en Educació Social, de la Facultat de 
Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Eva Penelo Werner 
coordinadora de Treball de Final de Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora María del Carmen Alarcón 

del Amo sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Carme Miralles Guasch 
coordinadora del Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Josep Maria de Dios 
Marcer coordinador del Màster integració Europea, de la Facultat de Dret. 

 
 

III.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 8 de setembre de 2014, per la qual la senyora María José Recoder Sellarés cessa 

com a coordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 

Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual la senyora Tatiana Rovira Faixa cessa com a 
coordinadora de Treball de Final de Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual el senyor Vicent Borràs i Català cessa com a 

vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual la senyora Mònica Feixas Condom cessa com 
a coordinadora del Pràcticum del Grau en Pedagogia i del Grau en Educació Social, de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual el senyor Gonzalo Rodríguez Pérez cessa com 

a vicedegà d’Estudiants i Comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual la senyora Carme Miralles Guasch cessa com 
a coordinadora del Màster en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social. 
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III.2. Escoles adscrites i vinculades   
[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Andreu Moreno i Vendrell 
director de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. 
 
 

 

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

 
III.3.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, d’1 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Mariana Orozco Jutorán 
coordinadora de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Maria Pilar Sánchez Gijón 
directora del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 

Resolució del rector, d’1 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Ramon Piqué Huerta secretari 
del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Alfonso Rodríguez Baeza 
coordinador de la Sala de Disecció / Osteoteca (SDO) del Departament de Ciències Morfològiques. 
 
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Fernández 

Figueras coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Ciències Morfològiques. 

 
Resolució del rector, de 8 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Antoni Bulbena Vilarrasa 
director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 
 
Resolució del rector, de 8 de setembre de 2014, per la qual nomena el senyor Adolf Tobeña Pallarés 

coordinador del Programa de Doctorat del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora María José Recoder 
Sellarés vicedirectora de Pla Estratègic i de Renovació del Pla d’Estudis del Departament de Periodisme i de 
Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Maria Mercè Edo i Basté 

directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
 
 

III.3.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 3 de setembre de 2014, per la qual el senyor Joan Carles Ferreres Piñas cessa 
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències Morfològiques. 
 
Resolució del rector, de 8 de setembre de 2014, per la qual el senyor Adolf Tobeña Pallarés cessa com a 
director en funcions del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 
 
Resolució del rector, de 8 de setembre de 2014, per la qual el senyor Antoni Bulbena Vilarrasa cessa com 

a coordinador de la Unitat de Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual el senyor Jordi Deulofeu Piquet cessa com a 
director del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
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III.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

III.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual nomena la senyora Carme Ruíz Bueno 
directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
 

 

III.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2014, per la qual la senyora Montserrat Anton Rosera cessa 

com a directora de l’Institut de Ciències de l’Educacio (ICE). 
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IV. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
IV.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Convocatòries  
 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de setembre de 2014, pel qual 

es convoca concurs per la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, d’una plaça 
d’administratiu/iva especialista amb destinació a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). 

 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de setembre de 2014, pel qual 
es convoca procés selectiu per cobrir, amb caràcter interí, 3 places de Tècnic/a Gestor/a d’Orientació (escala de 
gestió – subgrup A2), amb destinació a l’Oficina de Treball Campus.  
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