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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 55/2015, de 28 d’octubre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
   
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d'Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l'activitat universitària. 
  
Vist l'article 30.1.a) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l'acord CSU 6/2015 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 5 d'octubre de 
2015, que estableix: 
  
1.    Elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent: 
a)   Aprovar la destinació de recursos disponibles del pressupost del Consell Social de l'any 2015, d'import 
39.500 euros, a la Universitat Autònoma de Barcelona per al projecte Alumni UAB per a l'adquisició i 
desenvolupament d'una base de dades ordenada i una eina de comunicació (CRM) que permeti desenvolupar 
l'estratègia de màrqueting d'acord amb els objectius d'Alumni UAB, la qual cosa es durà a terme, com a màxim, 
en el període comprès entre novembre de 2015 i abril de 2017, d'acord amb els conceptes següents: 
  
-       Estudi per a la diagnosi de necessitats i valoració de les eines tecnològiques, 
-       Adquisició i integració de la base de dades i una eina de comunicació (CRM) per gestionar-la, 
-       Seguiment i manteniment de les eines informàtiques adquirides, 
  
I d'acord amb la normativa de les bases d'execució del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
b)   Autoritzar el president del Consell Social, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats 
pugui signar el documents que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment i seguiment a aquest acord. 
  
c)  Encarregar a la presidenta de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social l'execució i el seguiment 
d'aquest acord. 
  
d)  Comunicar aquest acord al Vicerector de Relacions Institucionals i Territori. 
  
2.    Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social el present acord als efectes de la modificació 
corresponent del pressupost del Consell Social de l'any 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S'acorda  
  
1)    Aprovar la destinació de recursos disponibles del pressupost del Consell Social de l'any 2015, d'import 
39.500 euros, a la Universitat Autònoma de Barcelona per al projecte Alumni UAB i instar a la persona 
responsable de la UAB del projecte que presenti en la propera reunió del Ple del Consell Social un pla definit del 
projecte Alumni. L'import de 39.500 euros es destina per a l'adquisició i desenvolupament d'una base de dades 
ordenada i una eina de comunicació (CRM) que permeti desenvolupar l'estratègia de màrqueting d'acord amb 
els objectius d'Alumni UAB, la qual cosa es durà a terme, com a màxim, en el període comprès entre novembre 
de 2015 i abril de 2017, d'acord amb els conceptes següents: 
  
-       Estudi per a la diagnosi de necessitats i valoració de les eines tecnològiques, 
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-       Adquisició i integració de la base de dades i una eina de comunicació (CRM) per gestionar-la, 
-       Seguiment i manteniment de les eines informàtiques adquirides, 
  
I d'acord amb la normativa de les bases d'execució del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
2)    Autoritzar el president del Consell Social, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats 
pugui signar el documents que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment i seguiment a aquest acord. 
  
3)  Encarregar a la presidenta de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social l'execució i el seguiment 
d'aquest acord. 
  
4)  Comunicar aquest acord al Vicerector de Relacions Institucionals i Territori. 
  
 
 
Acord 56/2015, de 28 d’octubre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l'article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril. 
  
Vist l'article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya. 
  
Vist l'article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l'article 28.2.j i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l'acord 93/2014 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 18 de desembre, pel qual s'aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'any 2015, d'acord amb el que consta en el document 
PLE 123/12-2014. 
  
Vist que la Comissió d'Economia i Organització del Consell de Govern de 25 de maig de 2015 resol 
favorablement la sol·licitud d'incorporació de romanent 2014 del Consell Social en el seu pressupost de l'any 
2015, per import de 38.000 euros. 
  
Vist que en el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l'any 2015 s'incorporen 38.000 euros, que 
són part del romanent de l'exercici 2014 del Consell Social, per al finançament d'actuacions estratègiques 
incloses en el capítol IV de Transferències Corrents. 
  
Vist l'acord 6/2015 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 5 d'octubre de 2015, 
que estableix el següent: 
  
1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent: 
    a) Aprovar la destinació de recursos disponibles del pressupost del Consell Social de l'any 2015, d'import 
39.500 euros, a la Universitat Autònoma de Barcelona per al projecte Alumni UAB per a l'adquisició i 
desenvolupament d'una base de dades ordenada i una eina de comunicació (CRM) que permeti desenvolupar 
l'estratègia de màrqueting d'acord amb els objectius d'Alumni UAB, la qual cosa es durà a terme, com a màxim, 
en el període comprès entre novembre de 2015 i abril de 2017, d'acord amb els conceptes següents: 
  
            - Estudi per a la diagnosi de necessitats i valoració de les eines tecnològiques, 
            - Adquisició i integració de la base de dades i una eina de comunicació (CRM) per gestionar-la, 
            -   Seguiment i manteniment de les eines informàtiques adquirides, 
  
          I d'acord amb la normativa de les bases d'execució del pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
  
     b) Autoritzar el president del Consell Social, o persona en qui delegui,  perquè amb les més àmplies 
facultats pugui signar el documents que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per 
donar compliment i seguiment a aquest acord. 
  
     c) Encarregar a la presidenta de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social l'execució i el seguiment 
d'aquest acord. 
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     d)Comunicar aquest acord al Vicerector de Relacions Institucionals i Territori. 
  
2) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social el present acord als efectes de la modificació 
corresponent del pressupost del Consell Social de l'any 2015. 
  
Vist l'acord CE 69/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 d'octubre de 2015, que 
estableix el següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta modificació de crèdit 
del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'exercici 2015, 
d'acord amb el que consta en el document CE 73/10-2015. 
  
Vista la proposta d'acord PLE 55/2016 que es presenta per al punt 4.2 de l'ordre del dia del Ple de 28 d'octubre 
de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
   
S'acorda  
  
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona 
corresponent a l'exercici 2015, d'acord amb el que consta en el document PLE 70/10-2015. 
 
 
 
Acord 57/2015, de 28 d’octubre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l'acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s'aprova el 
pressupost de la UAB de l'exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
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 2015. 
  
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 CE 61/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 d'octubre de 2015, que 
estableix el següent:1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l'execució del 
pressupost de la UAB de l'exercici 2015, d'acord amb el que consta en el document CE 63/10-2015; 2) 
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 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 
de l'exercici 2015, d'acord amb el que consta en el document PLE 71/10-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acord 58/2015, de 28 d’octubre, del Consell Social 
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Exposició de motius 
 
Vista l'Adhesió a la Contractació conjunta de gas natural mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) de l'Acord Marc per seleccionar les empreses que, a través dels 
corresponents contractes derivats, podran comercialitzar electricitat a les entitats adherides, signat per la UAB 
en data 22 de juny de 2015. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l'acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s'efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament d'electricitat 
mitjançant la tramitació de l'acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar 
electricitat a les entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/05). 
 
Vist el que disposa l'article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “Els expedients de contractació es poden ultimar fins i 
tot amb l'adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s'efectua 
en una com en diverses anualitats, s'hagi d'iniciar en l'exercici següent. A aquests efectes es poden 
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.” 
  
Vist l'acord 83/2015 pres pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2015, en virtut del qual s'acorda aprovar 
la proposta d'adhesió a la contractació conjunta d'electricitat, que garantirà i adjudicarà el CSUC i elevar la 
proposta al Consell Social. 
  
Vist l'acord CE 66/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 8 d'octubre de 2015, en 
virtut del qual s'acorda informar favorablement al Ple del Consell Social  sobre la proposta d'acord següent: 1) 
Aprovar la proposta d'adhesió a la contractació conjunta d'electricitat, que garantirà i adjudicarà el CSUC amb 
la tramitació de l'acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels corresponents contractes 
derivats, podran comercialitzar electricitat a les entitats adherides, d'acord amb el que consta en el document 
CE 68/10-2015 i CE 69/10-2015; 2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i 
la Gerència l'execució i el seguiment d'aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la vicegerent de l'Àmbit 
d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Vist l'article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que estableix que li 
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de 
la universitat. 
  
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l'article 28.2. apartat d, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
  
1)    Aprovar la proposta d'adhesió a la contractació conjunta d'electricitat, que garantirà i adjudicarà el CSUC 
amb la tramitació de l'acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels corresponents 
contractes derivats, podran comercialitzar electricitat a les entitats adherides, d'acord amb el que consta en el 
document PLE 72/10-2015 i PLE 73/10-2015. 
  
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent de l'Àmbit d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 59/2015, de 28 d’octubre, del Consell Social 
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 Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de títols de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola de 
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 30 de setembre de 2015, en relació a la proposta de creació de 
diplomes de postgrau propis. 
  
Vist l'acord CA 26/2015, pres per la Comissió Acadèmica reunida el 7 d'octubre de que estableix: 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 
1)    Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents:  

 a)   Diplomatura de Postgrau en Accessibilitat Universal i Mobilitat: l'Escala Humana en les Intervencions 
Urbanes, d'acord amb el que consta en el document CA 35/09-2015. 
b)   Diplomatura de Postgrau en Antic Egipte: espais, Llenguatges, Identitats, d'acord amb el que consta en 
el document CA 36/09-2015. 
c)   Diplomatura de Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura, d'acord amb el que consta en el document CA 
37/09-2015. 
d)   Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge en Organitzacions Familiars, d'acord amb el que 
consta en el document CA 38/09-2015. 
e)   Diplomatura de Postgrau en Intervenció Relacional Sistèmica en Immigració, d'acord amb el que consta 
en el document CA 39/09-2015. 
f)     Diplomatura de Postgrau en Intervenció Sistèmica en Psicosi i Altres Trastorns Mentals Greus, d'acord 
amb el que consta en el document CA 40/09-2015. 
g)   Diplomatura de Postgrau en Tractament Integrat Individual i Familiar en el Trastorn Límit de 
Personalitat, d'acord amb el que consta en el document CA 41/09-2015. 

2)    Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
3)    Comunicar el present 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)    Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents:  

a)   Diplomatura de Postgrau en Accessibilitat Universal i Mobilitat: l'Escala Humana en les Intervencions 
Urbanes, d'acord amb el que consta en el document PLE 74/10-2015. 
b)   Diplomatura de Postgrau en Antic Egipte: espais, Llenguatges, Identitats, d'acord amb el que consta en 
el document PLE 75/10-2015. 
c)   Diplomatura de Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura, d'acord amb el que consta en el document PLE 
76/10-2015. 
d)   Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge en Organitzacions Familiars, d'acord amb el que 
consta en el document PLE 77/10-2015. 
e)   Diplomatura de Postgrau en Intervenció Relacional Sistèmica en Immigració, d'acord amb el que consta 
en el document PLE 78/10-2015. 
f)   Diplomatura de Postgrau en Intervenció Sistèmica en Psicosi i Altres Trastorns Mentals Greus, d'acord 
amb el que consta en el document PLE 79/10-2015. 
g)   Diplomatura de Postgrau en Tractament Integrat Individual i Familiar en el Trastorn Límit de 
Personalitat, d'acord amb el que consta en el document PLE 80/10-2015. 

 2)     Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present 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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I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 26/2015, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de diplomes de postgrau que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i 
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 74/2015 pres pel Consell de Govern de 30 de setembre 2015, que estableix el següent:PRIMER.- 
Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents: 
·         Diplomatura de Postgrau en Accessibilitat Universal i Mobilitat: l'Escala Humana en les Intervencions 
Urbanes . 
·         Diplomatura de Postgrau en Antic Egipte: espais, Llenguatges, Identitats. 
·         Diplomatura de Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura. 
·         Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge en Organitzacions Familiars. 
·         Diplomatura de Postgrau en Intervenció Relacional Sistèmica en Immigració. 
·         Diplomatura de Postgrau en Intervenció Sistèmica en Psicosi i Altres Trastorns Mentals Greus. 
·         Diplomatura de Postgrau en Tractament Integrat Individual i Familiar en el Trastorn Límit de Personalitat 
SEGON.-  Elevar l'aprovació de la creació de títols de diplomes de postgrau al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
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. 
  
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents:  
  
a)   Diplomatura de Postgrau en Accessibilitat Universal i Mobilitat: l'Escala Humana en les Intervencions 
Urbanes, d’acord amb el que consta en el document CA 35/09-2015. 
b)   Diplomatura de Postgrau en Antic Egipte: espais, Llenguatges, Identitats, d’acord amb el que consta en el 
document CA 36/09-2015. 
c)   Diplomatura de Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura, d’acord amb el que consta en el document CA 
37/09-2015. 
d)   Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge en Organitzacions Familiars, d’acord amb el que 
consta en el document CA 38/09-2015. 
e)   Diplomatura de Postgrau en Intervenció Relacional Sistèmica en Immigració, d’acord amb el que consta en 
el document CA 39/09-2015. 
f)     Diplomatura de Postgrau en Intervenció Sistèmica en Psicosi i Altres Trastorns Mentals Greus, d’acord amb 
el que consta en el document CA 40/09-2015. 
g)   Diplomatura de Postgrau en Tractament Integrat Individual i Familiar en el Trastorn Límit de Personalitat, 
d’acord amb el que consta en el document CA 41/09-2015. 
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2)    Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 27/2015, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist el recurs presentat sobre règim de  permanència per l’alumne amb DNI 46.415.918-D, estudiant de. grau 
d’Enginyeria Mecànica a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
1)    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau d’Enginyeria Mecànica, presentada per a l’estudiant de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià amb DNI 46.415.918-D, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 
de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar 
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització de matrícula de 
l’assignatura d’Electrotècnia. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2015-2016, 
d’acord amb el que consta en el document CA 42/9-2015. 
2)    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Aeronàutica, presentada per a l’estudiant de l’Escola d’Enginyeria (Campus 
de Sabadell) de la UAB amb DNI 38.870.413-E, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 
3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no 
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització de matrícula de 
les assignatures de Càlcul i Àlgebra. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2015-
2016 
3)    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Comptabilitat i Finances, presentada per a l’estudiant de la Facultat 
d’Economia i empresa (Campus de Sabadell) de la UAB amb DNI 47.168.881- K, per tal de donar acompliment 
al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i 
de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura d’Història Econòmica. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui 
matricular-se en el curs 2015-2016. 
 
 
Acord 28/2015, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’acord CA 20/2015, de 25 de juny de 2015, pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del 
qual s’aprova, en relació a les beques – col·laboració amb departaments corresponents al curs 2015-2016 
convocades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport, ratificar els criteris de distribució de la UAB de les beques-
col·laboració entre els seus departaments, i els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre 
departaments en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides. 
  
Vist que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports regula el procés de selecció de les sol·licituds de beques i, a 
aquests efectes, estableix que es constituirà a cada universitat una Comissió per a l’estudi de les sol·licituds 
presentades i les propostes de possibles becaris. 
  
Vist que la Comissió de la UAB Comissió per a l’estudi de les sol·licituds presentades i les propostes de possibles 
becaris  ha resolt, el dia 1 d’octubre de 2015, la proposta de concessió de beques de col·laboració amb 
departaments universitaris per al curs 2015-2016. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a la Comissió Acadèmica de 7 d’octubre de 2015, 
s’informarà sobre la distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració en departaments 
convocades per al curs 2015-2016 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
  
S'acorda  
  
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada de la distribució i assignació per 
departaments de les beques de col·laboració en departaments convocades per al curs 2015-2016 pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb la proposta de resolució aprovada per la Comissió de la UAB reunida a 
aquets efectes. 
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 60/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que a partir del 5 de novembre de 2015 totes les universitats hauran de remunerar als autors i editores 
dels continguts d’aquests utilitzats als campus virtuals universitaris (disposició final 5.a) llei 21/2014, de 4 de 
novembre, de modificació del text refós de la llei de propietat intel·lectual. 
  
Atès que la llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació assumeix per part de les 
universitats el compromís amb la difusió universal del coneixement, mitjançant el posicionament a favor de les 
polítiques d’accés obert a la informació científica. 
  
Atès l’article 80.5 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, estableix que formaran part del 
patrimoni de les universitats els drets de propietat intel·lectual  dels que aquestes siguin titulars com a 
conseqüència de l’activitat desenvolupada pel seu personal en l’exercici de les seves funcions. 
  
Atès que les universitats necessiten dotar-se d’instruments de gestió per mantenir el just equilibri entre drets i 
interessos concurrents entre els creadors, titulars de drets i els usuaris de continguts protegits en el procés de 
transmissió del coneixement i de la cultura.  
  
Atès que la llei de propietat intel·lectual preveu la figura de l’entitat de gestió de drets com aquella entitat, 
sense ànim de lucre, legalment constituïda, que tingui per finalitat la gestió de drets d’explotació  o altres de 
caràcter patrimonial, en nom propi o aliè i per compte dels autors o de titulars dels drets d’explotació de drets 
de propietat intel·lectual. 
  
Atès que actualment les entitats de gestió estan organitzades en funció de la tipologia d’autors (autors, editors, 
intèrprets, etc.) i del tipus d’obres (literàries, plàstiques, audiovisuals, sonores, etc.). 
  
Atès que les universitats tenen necessitats de gestionar drets d’autor d’obres creades i utilitzades en l’àmbit 
acadèmic, en qualsevol mitjà o suport (imprès, audiovisual, sonor, multimèdia i software), ja sigui en l’àmbit 
literari, artístic o científic. 
  
Atès que en el marc de la Conferència de Rectors (CRUE) el proppassat 7 de setembre de 2015, els rectors de 
la Universidad de Almería, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad de Castilla 
La Mancha, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universitat de les Illes Balear, Universitat 
Internacional de Catalunya, Universidad Internacional de la Rioja, Universidad de Jaén, Universidad Jaume I, 
Universitat de Lleida, Universidad Loyola Andalucía, Universidad de Murcia, Universidad Naciona de Educación a 
Distancia, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Oviedo, Universidad Politècnica de València, 
Universidad Pontifícia Comillas, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
de Valladolid, Universidad de Vigo i Universidad de Zaragoza, van formalitzar una declaració d’interessos en 
virtut de la qual van assentar les bases per una futura creació d’una associació amb personalitat jurídica 
l’objecte de la qual sigui el desenvolupament de l’activitat pròpia d’una entitat de gestió de drets de la propietat 
intel·lectual en relació amb qualsevol contingut explotat en el si de les universitats. 
  
Atès que properament es té previst formalitzar el corresponent conveni institucional pel qual es constitueixi 
l’esmentada associació on s’aprovaran els corresponents estatuts, dels quals encara no tenim la seva versió 
final. 
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Atès que la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquesta Associació implicarà un pagament 
inicial de 2.000 euros. 
  
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
  
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
  
Vist l’acord 78/2015 pres pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2015, pel qual s’acorda: 1) Informar 
favorablement facultar al rector perquè ell o, persona que designi, signi els documents necessaris per 
formalitzar el conveni institucional pel qual es constitueixi una associació l’objecte de la qual sigui la gestió 
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual en l’àmbit universitari i educatiu amb la participació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb el condicionament que un cop signats els mateixos, es sotmetin a 
consideració i ratificació per parts del Consell de Govern i del Consell Social d’aquesta universitat; 2)  Elevar 
aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar la Secretària General 
el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d’Economia, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda 
  
1)    Informar favorablement facultar al rector perquè ell o, persona que designi, signi els documents necessaris 
per formalitzar el conveni institucional pel qual es constitueixi una associació l’objecte de la qual sigui la gestió 
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual en l’àmbit universitari i educatiu amb la participació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb el condicionament que un cop signats els mateixos, es sotmetin a 
consideració i ratificació per part del Consell de Govern i del Consell Social d’aquesta universitat. 
  
2)    Encarregar la Secretària General el seguiment d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 61/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
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 2015. 
  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda 
  
1)     La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de 
l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 63/10-2015. 
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2)     Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 
Acord 62/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la 
UAB, realitza un Informe de Suggeriments en la que es recullen recomanacions fruit d’aspectes identificats en el 
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la 
Universitat emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de 
l’Informe de Suggeriments. 
  
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2014. 
  
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2014. 
  
Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’Informe de Suggeriments de l’exercici 2014 
per a la seva informació i anàlisi, i  
  
S’acorda: 
  
1)    La Comissió Econòmicadel Consell Social es dóna per assabentada de l’Informe de Suggeriments 
corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 64/10-2015. 
  
2)    Posar a disposició del gerent i la vicegerent d’Organització de la UAB l’Informe de Suggeriments 
corresponent a l’exercici 2014, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 63/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 10 d’octubre de 2014 per la qual s’acorda aprovar les tarifes 
pels serveis prestats per l’exercici 2015. 
  
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per 
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)  i que passà a denominar-se Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
  
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes  i les seves modificacions 
corresponen al Consell de Govern, qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula 
que les tarifes del CSUC en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions 
consorciades requerirà la ratificació d’aquestes. 
  
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
  
Vist l’acord 22/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 26 de març de 2015 en el qual 
es va acordar ratificar les tarifes pels serveis prestats a aplicar pel CSUC relatiu a l’exercici 2015. 
  
Vist que la Comissió Executiva del CSUC en data 21 de maig de 2015 va acordar modificar la política de 
facturació  i les tarifes de facturació aprovades per Acord de Consell de Govern del CSUC del 17 de desembre 
del 2014. 
  
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern reunida el 23 de setembre 
de 2015, pel qual s’aprova: 1) Ratificar la modificació de  les tarifes pels serveis prestats a aplicar pel Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2015, que s’annexa; 2)Elevar aquesta ratificació al 
Consell Social per a que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora d’Economia i 
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Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords; 4) Comunicar els presents acords al comissionat del 
rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda  
  
1)  Ratificar la modificació de les tarifes pels serveis prestats a aplicar pel Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC), per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 65/10-2015. 
  
2)  Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
3)  Comunicar el present acord al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerent 
d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 64/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 31 d’agost de 2015. 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda 
  
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 d’agost de 2015, d’acord amb el que 
consta en el document CE 66/10-2015. 
  
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 65/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 47/2015, de 9 de juliol, pres per la Comissió Econòmica, en relació als preus dels estudis propis de 
la UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2015-2016. 
  
Atesa la petició de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica d’aplicar una reducció sobre el preu del crèdit 
establert per al Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació en els casos en 
els quals una institució matriculi un nombre determinat d’alumnes. 
  
Vistes les modificacions que comporta l’exposat en el paràgraf anterior (Document CE 67/10-2015). 
  
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda 
  
1)    Modificar el document CE 48/07-2015 aprovat en acord 47/2015 de la Comissió Econòmica del Consell 
Social de la UAB de data 9 de juliol, en el sentit que: 
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a)   En el punt 12.2 “Deduccions” de la pàgina 7 del document CE 48/07-2015 s’afegeixi l’apartat e), redactat 
en els termes següents: “Aplicar una reducció en el preu del Màster Universitari en Gestió Documental, 
Transparència i Accés a la Informació, en el cas que una institució amb conveni matriculi un nombre mínim 
determinat d’alumnes, d’acord amb l’escalat detallat a l’annex I.” 
  
b)   En l’epígraf 6.1.19 “Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i accés a la Informació” de 
l’annex I del document CE 48/07-2015, s’afegeixi la informació següent: 
  
“Descompte en el preu del crèdit per volum de matrícula a institucions amb conveni: 
  
Nombre d’alumnes                                                           % de reducció                    
         d’1 a 2                                                                               0% 
              3                                                                                   7% 
        de 4 a 6                                                                             10% 
       de 7 a 10                                                                            13% 
       Més de 10                                                                          16% 
  
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per 
tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 66/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 
 
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta de gas natural mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a través dels 
corresponents contractes derivats, podran comercialitzar electricitat a les entitats adherides, signat per la UAB 
en data 22 de juny de 2015. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament d’electricitat 
mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar 
electricitat a les entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/05). 
 
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “Els expedients de contractació es poden ultimar fins i 
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua 
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden 
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.” 
  
Vist l’acord 83/2015 pres pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2015, en virtut del qual s’acorda el 
següent: 1) Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta d’electricitat, que garantirà i adjudicarà el 
CSUC amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels corresponents 
contractes derivats, podran comercialitzar electricitat a les entitats adherides segons acord que s’annexa; 2) 
Elevar la proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar als 
responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests 
acords; 4)  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. 
  
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li 
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de 
la universitat. 
  
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S’acorda 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta d’electricitat, que garantirà i adjudicarà el CSUC 
amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels corresponents 
contractes derivats, podran comercialitzar electricitat a les entitats adherides, d’acord amb el que consta en el 
document CE 68/10-2015 i CE 69/10-2015. 
  
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 67/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 
  
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud de FORMAT EN 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. pel que fa a l’autorització d’ús d’espais ubicats al Servei d’Activitat Física de la 
UAB. 
  
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. és una empresa privada que gestiona mòduls 
d'ensenyament en activitats de caràcter esportiu, en grau superior i grau mitjà, que té necessitats d’espais 
condicionats per poder desenvolupar la seva activitat social. 
  
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. està interessada en disposar l’ús dels següents espais 
ubicats als SAF: 
  
- Espais no esportius: 
 ·      Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius. 
·      Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents 
audiovisuals. 
·      Aula en què s'impartiran les sessions teòriques. 
·      Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
·      Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes 
com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
·      Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material 
dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives. 
  
- Espais esportius: 
 ·      Una sala esportiva polivalent. 
·      Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes. 
·      Pista o camp poliesportiva de 44mx22m. 
·      Piscina de 25m. 
·      Taller de reparació bicicletes. 
  
Sota les següents condicions: 
 -      Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
 -      Termini: Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018. 
 -      Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
 -      Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar 
les instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat al document CE 70/10-2015, respectant els usos i 
necessitats de la UAB. 
  
Atès que en data 27 de juliol de 2015 la UAB i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. van formalitzar el 
corresponent conveni d’autorització d’ús d’espais els efectes dels quals es supeditaren als acords dels òrgans 
competents per part la UAB (Document 71/10/2015). 



BOUAB Núm. 133                            octubre / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 15 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

  
Vist l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
  
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
  
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.  
  
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril. 
  
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 75/2015 pres pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2015, en virtut del qual s’acorda el 
següent: 1) Confirmar el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. i autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar 
ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, S.L.:  
 
- Espais no esportius: 
·      Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius. 
·      Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents 
audiovisuals. 
·      Aula en què s'impartiran les sessions teòriques. 
·      Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
·      Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes 
com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable 
·      Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material 
dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives 
  
- Espais esportius: 
 ·      Una sala esportiva polivalent 
·      Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes 
·      Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
·      Piscina de 25m 
·      Taller de reparació bicicletes. 
 
Sota les següents condicions: 
  Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
 Termini: Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018. 
 Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
 Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar les 
instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat a l’Annex 1, respectant els usos i necessitats de la UAB. 
  
2) Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord; 3)Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 4) 
Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització. 
 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica reunida el 8 d'octubre de 2015 es planteja la conveniència de 
conèixer si el preu establert en les condicions del punt primer de la proposta d'acord és suficient per cobrir els 
costos derivats de l'ús dels espais més el percentatge corresponent als costos estructurals. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda  
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Proposar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent, condicionada a la justificació que el preu de 
14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs) establert en les condicions del punt primer de l’acord, és suficient 
per cobrir els costos derivats de l’ús dels espais més el percentatge corresponent als costos estructurals: 
  
1)     Confirmar el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. i autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al 
Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, 
S.L.:  
  
-      Espais no esportius: 
·      Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius. 
·      Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents 
audiovisuals. 
·      Aula en què s'impartiran les sessions teòriques. 
·      Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
·      Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes 
com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
·      Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material 
dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives. 
  
-      Espais esportius: 
·      Una sala esportiva polivalent. 
·      Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes. 
·      Pista o camp poliesportiva de 44mx22m. 
·      Piscina de 25m. 
·      Taller de reparació bicicletes. 
  Sota les següents condicions: 
  
 
Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
  
Termini:Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018. 
  
Destinació:Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
  
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar les 
instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat al document CE 70/10-2015, respectant els usos i 
necessitats de la UAB. 
  
2)    Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord. 
  
3)    Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització. 
 
 
Acord 68/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix 
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
  
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les 
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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. 
  
Vist l’acord 77/2015 pres pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2015, en virtut del qual s’acorda el 
següent: 1) 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 del professorat 
contractat  de la UAB que han obtingut avaluació positiva; 2)Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva 
aprovació, si escau; 3) Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i 
de Suport a la Recerca, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Encarregar al 
vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica i la vicegerent d’organització que facin  l’execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  
Atesa la comunicació emesa per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per mèrits 
de recerca del personal docent i investigador contractat de la UAB que han estat acceptats i que es relacionen 
en el document CE 72/10-2015. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda  
  
1)    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca corresponents a la primera 
avaluació del 2015 d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador contractat, d’acord amb el que consta al 
document CE 72/10-2015. 
  
2)    Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
3)    Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica i a la vicegerent d’Organització que 
facin l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 69/2015, de 8 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atès l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Atès l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Atès l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Atès l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 93/2014 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 18 de desembre, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2015, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 123/12-2014. 
  
Vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 25 de maig de 2015 resol 
favorablement la sol·licitud d’incorporació de romanent 2014 del Consell Social en el seu pressupost de l’any 
2015, per import de 38.000 €. 
  
Vist que en el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2015 s’incorporen 38.000 euros, que 
són part del romanent de l’exercici 2014 del Consell Social, per al finançament d’actuacions estratègiques 
incloses en el capítol IV de Transferències Corrents. 
  
Vist l’acord 6/2015 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 5 d’octubre de 2015, 
que estableix el següent: 
  
1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
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    a) Aprovar la destinació de recursos disponibles del pressupost del Consell Social de l’any 2015, d’import 
39.500 euros, a la Universitat Autònoma de Barcelona per al projecte Alumni UAB per a l’adquisició i 
desenvolupament d’una base de dades ordenada i una eina de comunicació (CRM) que permeti desenvolupar 
l’estratègia de màrqueting d’acord amb els objectius d’Alumni UAB, la qual cosa es durà a terme, com a màxim, 
en el període comprès entre novembre de 2015 i abril de 2017, d’acord amb els conceptes següents: 
  
            - Estudi per a la diagnosi de necessitats i valoració de les eines tecnològiques, 
            - Adquisició i integració de la base de dades i una eina de comunicació (CRM) per gestionar-la, 
            -   Seguiment i manteniment de les eines informàtiques adquirides, 
  
          I d’acord amb la normativa de les bases d’execució del pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
  
     b) Autoritzar el president del Consell Social, o persona en qui delegui,  perquè amb les més àmplies 
facultats pugui signar el documents que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per 
donar compliment i seguiment a aquest acord. 
  
     c) Encarregar a la presidenta de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
  
     d) Comunicar aquest acord al Vicerector de Relacions Institucionals i Territori. 
  
2)  Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social el present acord als efectes de la modificació 
corresponent del pressupost del Consell Social de l’any 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’acorda  
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta modificació de crèdit del pressupost del 
Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que 
consta en el document CE 73/10-2015. 
 
 
I.2.3. Comissió Societat-Universitat 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 6/2015, de 5 d’octubre, de la Comissió Societat-Universitat 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el consell social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària. 
  
Vist l’article 30.1, apartats a) i b), del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vistes les propostes de projectes Alumni per ser valorats per a una col·laboració del Consell Social, presentades 
pel Vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB (document CSU 02/09-2015). 
  
Vist l’acord 93/2014 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 18 de desembre, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2015, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 123/12-2014; i vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 25 de maig de 
2015 resol favorablement la sol·licitud d’incorporació de romanent 2014 del Consell Social en el seu pressupost 
de l’any 2015, per import de 38.000 €. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda : 
  
1)    Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
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a)   Aprovar la destinació de recursos disponibles del pressupost del Consell Social de l’any 2015, d’import 
39.500 euros, a la Universitat Autònoma de Barcelona per al projecte Alumni UAB per a l’adquisició i 
desenvolupament d’una base de dades ordenada i una eina de comunicació (CRM) que permeti desenvolupar 
l’estratègia de màrqueting d’acord amb els objectius d’Alumni UAB, la qual cosa es durà a terme, com a màxim, 
en el període comprès entre novembre de 2015 i abril de 2017, d’acord amb els conceptes següents: 
  
-          Estudi per a la diagnosi de necessitats i valoració de les eines tecnològiques, 
-          Adquisició i integració de la base de dades i una eina de comunicació (CRM) per gestionar-la, 
-          Seguiment i manteniment de les eines informàtiques adquirides, 
  
I d’acord amb la normativa de les bases d’execució del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
b)   Autoritzar el president del Consell Social, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats 
pugui signar el documents que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment i seguiment a aquest acord. 
  
c)Encarregar a la presidenta de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
  
d)Comunicar aquest acord al Vicerector de Relacions Institucionals i Territori. 
  
2)    Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social el present acord als efectes de la modificació 
corresponent del pressupost del Consell Social de l’any 2015. 
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 81/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de modificació de la convocatòria d’ajuts del 
programa Erasmus Estudi (SMS) 2015-2016 (convocatòria de novembre), per a estudiants matriculats en 
màsters oficials de 60 crèdits ECTS.   
 
Atesa la necessitat de facilitar a més a més la mobilitat dels alumnes màsters oficials de 90 ó 120 crèdits ECTS 
amb mobilitats al segon semestre durant el curs 2015-2016 i de diferenciar entre adjudicació de plaça i 
adjudicació de beca en quant a la distribució dels fons econòmics procedents del SEPIE. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la convocatòria d’ajuts del Programa Erasmus Estudi (convocatòria de 
novembre), per a estudiants matriculats en màsters universitaris de 60 crèdits ECTS, per al curs acadèmic 
2015-2016. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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. 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-de-convocatoria-ajuts-del-programa-Erasmus-Estudis-28-10-2015�
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Acord 82/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’establir unes directrius per adjudicar els ajuts de 
mobilitats de pràctiques i d’estudis que complementin les convocatòries aprovades. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les directrius per adjudicar els ajuts de mobilitats de pràctiques i d’estudis, d’aplicació per a 
les convocatòries de mobilitat vigents. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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 83/2015, de 28 d’octubre, 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 primer cicle, segon cicle i formació permanent que 
condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les 
modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels següents títols de 
Grau: 
 

• Grau de Comunicació Audiovisual  
• Grau d’Estudis d’Àsia Oriental 
• Grau de Psicologia 

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

http://www.uab.cat/doc/Directrius-per-adjudicar-els-ajuts-de-mobilitats-de-practiques-estudis-28-10-2015�
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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 84/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de simultaneïtat d’estudis. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació 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 12.3.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 primer cicle, segon cicle i formació permanent que 
condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les 
modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de simultaneïtat d’estudis dels següents 
estudis: 
 

• Ciència Política i Gestió Pública + Dret 
• Estadística Aplicada + Sociologia 

 
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 85/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació de títols de Màsters 
Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
  
Vist l'article 12.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
 
Acord 86/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció 
del títol de Màster Universitari. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols 
oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 
l’aplicació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les següents memòries dels màsters universitaris, 
condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents: 
 
- Recerca i Innovació en Cures Infermeres 
- Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia 
- Zoonosi i una Sola Salut (One Health) 
 
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 87/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màster 
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, per tal 
d’adequar-la a les necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/1_Comissions/AFERS_ACADEMICS/28-10-2015/PUNT5/5.2/MURecercaInnovacioCuresInfermeres.pdf�
http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/1_Comissions/AFERS_ACADEMICS/28-10-2015/PUNT5/5.2/MUTecniquesAvancadesIntervencioFisioterapia.pdf�
http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/1_Comissions/AFERS_ACADEMICS/28-10-2015/PUNT5/5.2/MUZoonosiSolaSalut.pdf�
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Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de màster 
universitari següents: 
 

• Ciència Política / Political Science 
 

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 88/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de nous títols de màsters propis, diplomes de postgrau i 
veterinaris residents que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació 
justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la 
creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster propis, diplomes de postgrau i veterinaris 
residents.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 89/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters propis, diplomes de postgrau i residents veterinaris 
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. 
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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 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 282.2 de 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 l’aprovació 
de títols propis per criteris d’interès estratègic o per motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes 
en un àmbit determinat. 
 
 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 propis, diplomes de 
postgrau i residents veterinaris següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans 
competents. 
 

- Màster en Comunicació Gràfica. 
- Diploma de postgrau en Producció del Missatge Gràfic. 
- Màster en Periodisme de Viatges/ Master’s Degree in Travel Journalism.  
- Diploma de postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva. 
- Diploma de postgrau en Cos, Veu i Comunicació. 
- Diploma de postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions  
- Veterinari Resident  
- Veterinari Resident. Especialitat en Sanitat i Producció Porcina  

 
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 90/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
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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. 
 
 
Acord 91/2015, de 28 d’octubre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d’establir els criteris de programació 
dels estudis de la UAB per al curs 2016-2017. 
 
Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del curs 2016-2017 en el marc de la política de 
programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES, aprovada per acord del Consell de Govern 
de 21 d’abril de 2010. 
 
Vist l'article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist 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 del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els criteris de programació dels estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
2016-2017.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 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. 
 
 
I.3.2. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 6/2015, de 30 d’octubre, de la Comissió de Doctorat 
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Vistes les propostes de creació de nous estudis de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011 
presentades pels òrgans corresponents, i després de revisada la documentació justificativa que acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
 
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 334 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de doctorat. 
 
Vist l'article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, es presenta a 
la Comissió de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de doctorat . 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
Acord 7/2015, de 30 d’octubre, de la Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes de memòries de programes de doctorat presentades pels òrgans competents, 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 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
 
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la 
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions 
derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del programa de doctorat. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació 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. 
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Acord 8/2015, de 30 d’octubre, de la Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat per al curs acadèmic 2014-2015 presentades 
pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 11 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula la supervisió i seguiment dels doctorands. 
 
Vist els articles 253 i 351 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 
segons els quals, les comissions dels estudis de doctorat poden proposar a la comissió competent en matèria de 
doctorat la no continuïtat dels doctorands que no hagin superat el seguiment anual del seu progrés. 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de no continuïtat dels estudiants de doctorat. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació 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 9/2015, de 30 d’octubre, de la Comissió de Doctorat 
 
Vista les propostes d’autorització de pròrrogues excepcionals per a la elaboració de diferents tesis doctorals 
regulades pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, presentades a l’Escola de Doctorat. 
 
Atès la necessitat de prorrogar la durada dels estudis que es presenten per circumstàncies excepcionals.  
 
Vista la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans 
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada 
en diferents ocasions essent la darrera el 22 de juliol de 2014, que estableix en el seu article 241 que, en 
circumstàncies excepcionals, la comissió competent en matèria de doctorat podrà autoritzar una segona i última 
pròrroga de 3 anys dels estudis de doctorat. 
 
Vist el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que 
disposa, a la seva disposició transitòria primera, que els doctorands conforme a anteriors ordenacions hauran 
de defensar la seva tesis doctoral abans de l’11 de febrer de 2016.  
 
Vista la nota informativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, de data 14 de novembre de 2014, en 
resposta a la consulta formulada per la Universitat Oberta de Catalunya, relativa a la determinació de la data 
límit dels estudiants de doctorat conforme a anteriors ordenacions al Reial Decret 99/2011, en la que s’aclareix, 
entre d’altres, que els doctorands conforme a anteriors ordenacions (RD 185/1985, RD 778/1998, 56/2005 y 
1393/2007) hauran de defensar la seva tesis abans de l’11 de febrer de 2016.  
 
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 adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar les sol·licituds de pròrrogues excepcionals dels estudis de doctorat que s’annexen fins a la 
extinció dels estudis corresponents o, com a màxim, el 10 de febrer de 2016 (data màxim de dipòsit el 14 de 
desembre de 2015). [Document] 
 
SEGON.- Delegar puntualment, per raons d’urgència, en la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat 
l’autorització de les sol·licituds de pròrrogues excepcionals que es presentin fins a la propera sessió de la 
Comissió de Doctorat. Les resolucions seran informades a la propera Comissió de Doctorat. 
  
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 10/2015, de 30 d’octubre, de la Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 277 i l’article 379 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 al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 11/2015, de 30 d’octubre, de la Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’investigació de dotació complementaria al pressupost assignat als 
programes de doctorat per a l’any 2015. 
 
Atès que, donat l’increment substancial de les defenses de tesis doctorals per l’any 2015 respecte l’any 
anterior, es considera necessari una assignació complementària al pressupost atorgat als programes de 
doctorat. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist l'article 14 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. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
  
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de dotació complementaria al pressupost assignat als programes 
de doctorat per a l’any 2015.  
 
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. 
 
 
I.5.5. Comissió d’Investigació 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 13/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Investigació 
 
La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les següents línies de recerca del projecte COFUND P-Sphere: 
 

Smart Cities Procomú- Producció col·laborativa i oberta com a tercer model de provisió i 
producció de béns i serveis. 

Food Biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and 
sustainability. Widening industrial apllication of enzymatic processes. 
Climate, ecosystem services, oceans, energy, sustainable development, 
conservation, food security and públic health. 
Enspeciación química mediante la aplicación de técnicas de radiación sincrotrón en 
los campos de alimentación biomedicina y medio ambiente. 

Cultural Heritage Religious Polemic in Pre-Modern Europe. 
Materials Materials nanoporosos avançats per a aplicacions energètiques. 

Nanoelectromechanical devices (NEMS): new solutions for power-efficient 
computing and emerging sensing systems.  

Health Modulation of neuroplasticity to improve funcional recovery and reduce neuropathic 
pain after neural lesions. 
Human genètics, cancer therapy, Fanconi anèmia, bone marrow failure, DNA 
repair, clinical genetics, rare diseases. Targeting DNA repair in cancer and rare 
disease therapy. 
Functional impact of human genome inversions in health and disease. 
Neuropatologia Mitocondrial. 

 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’investigació 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 14/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centro de Estudios de la 
América Colonial’ promogut pel doctor Guillermo Serés Guillén i presentada davant la vicerectora d’investigació.  
 
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació 
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER 
amb fons externs (document 1) i la proposta de Reglament (document 2). 
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Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva 
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució 
d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió 
d’Investigació. 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i 
de Recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació 
‘Centro de Estudios de la América Colonial (CEAC)’, d’acord amb la memòria i del Reglament. 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 15/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘International Center For 
Animal Law and Policy (ICALP)’ promogut per la doctora Maria Teresa Giménez Candela i presentada davant la 
vicerectora d’investigació.  
 
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació 
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER 
amb fons externs (document 1) i la proposta de Reglament . 
 
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en 
la seva redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el 
qual la constitució d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia 
proposta de la Comissió d’Investigació. 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i 
de Recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següens 

 
ACORDS  
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació 
‘International Center For Animal Law and Policy (ICALP)’, d’acord amb la memòria i del Reglament.  
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
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TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 16/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Institut d'Estudis Europeus’ 
promogut pel doctor Josep Maria de Dios Marcer i presentada davant la vicerectora d’investigació.  
 
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació 
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER 
amb fons externs (document 1) i la proposta de Reglament. 
  
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en 
la seva redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el 
qual la constitució d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia 
proposta de la Comissió d’Investigació. 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i 
de Recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació 
‘Institut d'Estudis Europeus’, d’acord amb la memòria i del Reglament. 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 17/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la petició formulada per/ per la doctor/a Lluis Alsedà davant la vicerectora d’Investigació pel 
reconeixement del Grup de Sistemes dinàmics com a grup de recerca singular de la UAB (document 1). 
 
Atès que la/les sol·licitud/s presentada/es no compleixen amb els requeriments mínims per a ser reconegut 
com a grup de recerca de la UAB conforme allò que estableix l’article 9.1 del text refós pel qual s’aprovà la 
Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva redacció donada per 
Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI). 
  
Atès que l’article 9.2 del TRI estableix la possibilitat de reconèixer com a Grup de Recerca Singular a aquelles 
estructures mínimes de recerca que, no complint amb els requisits per a ser reconegut com a Grup de recerca, 
però que pel seu àmbit de coneixement és de rellevant importància per a la UAB el seu reconeixement com a 
Grup de recerca singular. 
  
Vist l'article 11.3 del TRI pel que fa al reconeixement d’un Grup de Recerca Singular. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del ‘Grup de Sistemes dinàmics’ com a Grup Singular de la UAB, d’acord amb la 
memòria presentada, tal i com estableix l’article 9.2 del TRI. 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment de l’acord que resulti de l’anterior 
debat. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 18/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació a instàncies del director del CERPTA, Dr 
Jordi Saldo Periago. 
 
Atès que en data 17.07.2014 el Consell del CERPTA es va reunir en sessió extraordinària per tractar únicament 
de la modificació del seu Reglament i es va acordar per assentiment la modificació dels articles del 1 al 12 del 
seu Reglament que tracten de la definició i funcions, dels òrgans de govern, els recursos, l’organigrama, el PAS 
i els alumnes en pràctiques i les relacions amb els departaments,  (Document 1). 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a les modificacions de centres 
d’estudis i de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació del CER Planta de Tecnologia 
dels Aliments (CERPTA) per ‘Centre d’Estudis i de Recerca Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en 
Tecnologia dels Aliments (CIRTTA)’ així com de la modificació del seu reglament en els articles 1 a 12 del 
Reglament del CERPTA.  
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 19/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió d’Investigació 
 
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 
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favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector 
competent en matèria de recerca.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’ adscripcions de la recerca.  
 
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.3.4. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 45/2015, de 29 d’octubre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Igual que la proposta d'acord. El document annex us el donarà el Santiago Hidalgo. Confirmar que és la versió 
definitiva amb ell perquè s'havia de modificar algun perfil de les places. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006 
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del 
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del 
professorat i en la internacionalització. 
 
Vist l’article 21.U.dos, lletra J) de la  Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat que 
preveu una taxa de reposició per places de cossos de catedràtics d’universitat, de professors titulars 
d’universitat i places de personal d’administració i serveis del 50%. 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
 
Vist els acords presos a la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015 pel que fa a l’aprovació dels 
criteris per assignar els concursos de professor agregat i de 17 de setembre de 2015 d’oferta pública d’ocupació 
pel 2015 i ateses les especificitats del personal investigador doctor del Programa Ramon y Cajal. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, 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 de places de personal acadèmic permanent d’agregats destinades a personal 
investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
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Acord 46/2015, de 29 d’octubre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
 Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006 
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del 
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del 
professorat i en la internacionalització. 
 
Vist l’article 21.U.dos, lletra J) de la  Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat que 
preveu una taxa de reposició per places de cossos de catedràtics d’universitat, de professors titulars 
d’universitat i places de personal d’administració i serveis del 50%. 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
 
Vist els acords presos a la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015 pel que fa a l’aprovació dels 
criteris per assignar els concursos de professor agregat i de 17 de setembre de 2015 d’oferta pública d’ocupació 
pel 2015 i ateses les especificitats del personal investigador doctor del Programa Ramon y Cajal. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, 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 de places de personal acadèmic permanent d’agregats. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords 
 
 
Acord 47/2015, de 29 d’octubre, 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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 17 de juliol de 2015 pel qual s’aprova l’Annex nº II  de  la 
13a. convocatòria per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016. 
 
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 14  de març de 2015, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos i prelació d’admesos de l’Annex-2 a la 13a 
convocatòria per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015/16. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
 
 
Acord 48/2015, de 29 d’octubre, 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’Acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de maig de 2015 pel qual s’aprova la convocatòria 
i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016, i atesa la necessitat 
d’ampliar les places l’esmentada convocatòria així com d’adaptar el calendari de contractació. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015 pel qual s’aprova l’Annex nº I de la 
convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 17 de juliol de 2015 pel qual s’aprova l’Annex nº II de la 
convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016. 
 
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 14  de març de 2015, 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 Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’annex III i el calendari de la convocatòria de places d’ampliació de la 13a. convocatòria per 
a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 15/16 amb destinació al Departament de Didàctica de 
la Matemàtica i de les Ciències Empresarials. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
 
 
Acord 49/2015, de 29 d’octubre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
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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 14  de març de 2015, 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 Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos i prelació d’admesos de l’Annex-3 a la 13a 
convocatòria per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015/16.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
 
 
Acord 50/2015, de 29 d’octubre, 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’Acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de maig de 2015 pel qual s’aprova la convocatòria 
i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016, i atesa la necessitat 
d’ampliar les places l’esmentada convocatòria així com d’adaptar el calendari de contractació. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015 pel qual s’aprova l’Annex nº I de la 
convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 17 de juliol de 2015 pel qual s’aprova l’Annex nº II de la 
convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 29 d’octubre  de 2015 pel qual s’aprova l’Annex nº III de la 
convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016. 
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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 14  de març de 2015, 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 Professorat i  Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’annex IV i el calendari  de la convocatòria de places d’ampliació de la 13a. convocatòria per 
a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 15/16 amb destinació als Departaments d’empresa, de 
Dret privat; de Ciències de la Computació i al departament de Microelectrònica i Sistemes electrònics. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
 
 
I.3.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 13/2015, de 26 d’octubre, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 

 
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Iñigo Granzow de la Cerda Roca de Togores, investigador del 
departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, per adscriure la totalitat de la seva activitat 
investigadora al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 
 
Vist l’informe lliurat on fa constar que Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals  en data 13 d’octubre 
de 2015 el seu Consell de Govern va aprovar que doctor Iñigo Granzow de la Cerda Roca de Togores  adscrivís 
la seva activitat de recerca a l’esmentat Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. 
 
Vist l’article 33 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per 
acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011 i modificats per acords de 5 de juny de 2013 i 19 de març de 
2015. 
 
Vist l’article 22.1.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 Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que 
li correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar l’adscripció de la recerca corresponent al personal de 
la UAB en altres institucions externes de recerca i transferència. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de la totalitat de l’activitat de recerca del doctor Iñigo Granzow de la Cerda Roca 
de Togores, investigador del departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB al 
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.  
 
SEGON.-  Comunicar el present acord al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació perquè exercici les 
seves competències.  
 
TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 14/2015, de 26 d’octubre, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la participació en 
una empresa de base tecnològica (EBT) amb la denominació ‘Visual Tagging Services S.L.’ dedicada a 
desenvolupar tecnologia de reconeixement d’imatges destinades a desenvolupadors d'aplicacions mòbils, així 
com les empreses que tinguin el seu propi conjunt d'aplicacions mòbils i vulguin tenir una manera de facilitar 
l'accés a la informació dels seus productes en el mercat publicitari per pemetre’ls establir noves  estratègies de 
màrqueting interactiu a traves de dispositius mòbils.   
  
Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors 
on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT; analitzada la sol·licitud i la declaració d’intencions 
pel comitè ad hoc i vist l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc de 21 d’octubre de 
2013. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern 
reunida amb data 30 d’octubre de 2013 (núm. 13/2013) en virtut del qual es va acordar: 1) Emetre proposta 
favorable per al reconeixement de l’empresa ‘VISUAL TAGGING SERVICES, S.L.’ com empresa de base 
tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’esmentada empresa de base tecnològica, per valor de 150 
euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat 
(UABFIRMS, S.L.), en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-
hoc 21 d’octubre de 2013 (ANNEX 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-); i, condicionada a la materialització de 
l’Acord Segon; 2) Autoritzar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, per negociar i acordar amb el 
Consorci Centre de Visió per Computador el percentatge de titularitat que les esmentades entitats ostenten 
sobre la tecnologia objecte del futur contracte de transferència a formalitzar amb l’empresa de base 
tecnològica, VISUAL TAGGING SERVICES, S.L., sempre i quan aquesta distribució de titularitat no impliqui un 
percentatge de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la tecnologia inferior al 60 per 100 de 
la mateixa; 3) Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui 
emetre, si escau, l’informe escaient; 4) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació 
l'execució i el seguiment d’aquests acords; 5) Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.  
 
Vist que la comissió econòmica del Consell Social núm. 63/2013, de data 8 de maig de 2013, va acordar (Acord 
núm. 63/2013) ‘Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’empresa de base tecnològica 
VISUAL TAGGING SERVICES, SL, per valor de 150 euros, a través d’una compra de participacions socials per 
l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), i d’acord amb les condicions i 
contraprestacions a favor de la UAB que consten en el punt segon del “document per a l’avaluació de la 
participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 
d’octubre de 2013.  
 
Vist l’acord núm. 108/2013, de 10 de desembre, del Consell de Govern en virtut del qual es va autoritzar el 
reconeixement de l’empresa ‘Visual Tagging Services S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital 
social de l’esmentada empresa de base tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta 
finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb les condicions i contraprestacions a favor de la Universitat que conté el 
“document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement 
d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013, aprovant la participació de la UAB en el 5 per 100 del capital 
social de l’empresa, que suposa una aportació màxima de 150 euros. 
 
Atès que els promotors de l’EBT manifesten que la companyia no serà capaç de generar rendiments per poder 
satisfer els royaltis mínims de 178.000 euros del contracte de transferència de tecnologia, a través d’un 
percentatge en la facturació total de l’empresa la qual cosa desequilibra el balanç de la companyia. 
 
Atès que en sessió de 2 de juliol de 2015 de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
estratègics es va analitzar i debatre la possibilitat de modificar les condicions del contracte de transferència de 
tecnologia deixant per a una propera sessió la valoració d’una nova proposta d’acord d’acord amb el que es va 
valorar. 
  
Atès que vist el debat suscitat en el si de la Comissió i les converses mantingudes amb els promotors el 
vicerector de Projectes Estratègics i Planificació vol presentar a consideració de la Comissió les següents 
modificacions en relació a l’acord de reconeixement de l’empresa ‘Visual Tagging Services S.L.’ com empresa de 
base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
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1 Modificació en la participació de 

capital: 
 

   
  Mantenir la participació de la UAB en el 5 per 100 del capital social de l’empresa, però agumentar 

l’aportació màxima a 400 euros. 
   
2 Modificació del contracte de transferència de tecnologia 
   
  Suprimir el caràcter de ‘mínim’ del retorn dels 178.000 euros. 
   
  Mantenir els royalties en el 5% de la facturació total de l’empresa però allargant la durada del 

contracte de transferència a 20 anys. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Emetre proposta favorable per a la modificació de l’acord de reconeixement de l’empresa ‘Visual Tagging 
Services S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
 

1 Modificació en la participació de capital: 
   
  Mantenir la participació de la UAB en el 5 per 100 del capital social de l’empresa, 

però augmentar l’aportació màxima a 155 euros. 
   
2 Modificació del contracte de transferència de tecnologia 
   
  Suprimir el caràcter de ‘mínim’ del retorn dels 178.676 euros. 
   
  Mantenir els royalties en el 5% de la facturació total de l’empresa però allargant la 

durada del contracte de transferència a 20 anys. 
   

Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan  perquè pugui emetre, 
si escau, l’informe escaient.   
 
Tercer.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 15/2015, de 26 d’octubre, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació pel reconeixement de la Unitat de 
Producció de Vectors Virals com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) promogut pel doctor Miguel Chillón. 
 
Atesa la memòria on manifesten la descripció, els motius, l’estructura, els objectius i les activitats a 
desenvolupar pels integrants del LPS per justificar la idoneïtat del reconeixement demanat . 
 
Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i 
47/2014, de dates 2 de març, 5 de juny i 22 de juliol, respectivament segons els quals, un laboratori de 
prestació de serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres, 
per acord de la comissió delegada del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.  
 
Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
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a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que 
li correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis 
universitaris de suport a la transferència de coneixements. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la Unitat de Producció de Vectors Virals com a Laboratori de Prestació de 
Serveis (LPS). 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació 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 
 
 
 

II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 
 
Annex I de la instrucció 3/2015 de la secretària general, de 28 de setembre, sobre el funcionament del 
tauler d’anuncis electrònic de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Document] 
 
 
 

III.  Convenis  institucionals 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 

Conveni de 26 de juny de 2015 entre la UAB i el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, 
Puebla (México - Mèxic) (CMUCH), per establir un marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 29 de setembre de 2015 entre la UAB i la Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, per 
establir un marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 14 d’octubre de 2015 entre la UAB i la University of Colorado Denver (USA), per establir un 
marc de col·laboració comú. 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 14 d’octubre de 2014 entre la UAB i Miguel Torres S.A. (MTSA), per a l’assessorament, 
intercanvi d’informació i realitzacions, en el camp de la investigació i el desenvolupament. 
 
Addenda de 3 de novembre de 2014, al conveni de 2 de juny de 2014 entre la UAB i el Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), dintre del programa de Doctorat en Ecologia Terrestre. 
 
Conveni de 15 de maig de 2015 entre la UAB i la Fundació Catalunya-La Pedrera, donant suport als 
programes de Màster Universitari considerats excel·lents (Programa de Beques de Postgrau - Curs 2015-2016. 
 

http://www.uab.cat/doc/AnnexI_Instruccio_2015_03�
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Annex de 26 de juny de 2015 entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM), relatiu a la direcció del 
CRM. 
 
Conveni de 7 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundació Catalunya-La Pedrera, per promoure les relacions 
en matèria de recerca i innovació, desenvolupar activitats de recerca col·laborativa, en matèries d’interès comú. 
 
Conveni de 21 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Institut de Cultura de Barcelona (Museu de Cultures del Món 
de Barcelona - MCMB), per a l’organització i celebració a Barcelona del simposi internacional “La mirada 
europea a Amèrica, a partir del 1914: museus, col·leccions i investigacions” (25, 26, i 27 de novembre de 
2015). 
 
Conveni de 21 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Institut de de Física d'Altes Energies (IFAE), col·laboració a 
efectes que el PDI de la UAB indicat en Annex I pugui dur a terme la seva activitat de recerca en les 
instal·lacions de l’IFAE. 
 
Conveni de 27 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB), per establir el marc de col·laboració 
per promoure les relacions en matèria de recerca i innovació, desenvolupar activitats de recerca col·laborativa, 
en matèries d’interès comú. 
 
Addenda d’1 de setembre de 2015 entre la UAB i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), primera 
addenda al conveni de col·laboració per a la realització d'accions docents en el marc del Màster Universitari en 
Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic (antic Màster oficial en patrimoni artístic a Catalunya). 
 
Conveni de 3 de setembre de 2015 entre la UAB i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), perquè els 
estudiants de la UAB puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes en les dependències de l’entitat 
col·laboradora. 
 
Conveni de 7 de setembre de 2015 entre la UAB i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa”, per establir el marc de la col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i la UAB per afavorir 
el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que aquesta última du a terme en el 
desenvolupament del seu objecte fundacional. 
 
Conveni de 16 de setembre de 2015 entre la UAB i l’Administració de la Generalitat/Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA)/Universitats Catalanes, protocol d'intencions de col·laboració per impulsar la 
creació d'un Programa per al foment de la creació audiovisual. 
 
Conveni de 21 de setembre de 2015 entre la UAB, l’ESDA Escola Superior de Disseny i d'Art Llotja, l’Institut 
de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona, en relació al Programa d'Espais C - Room 13 
International - Curs 2015/2016. 
 
Conveni de 23 de setembre de 2015 entre la UAB i el Consell Català de l'Esport (Secretaria General de 
l'Esport del Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya), per fomentar i impulsar des de Catalunya la 
recerca científica i la seva difusió i que vol donar continuïtat al conveni de 30 de juliol de 2010. 
 
Conveni de 23 de setembre de 2015 entre la UAB i la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana 
(El Palau), per a la incorporació dels fons documentals del CEDOC dins del portal d’inventaris de fons musicals 
de Catalunya (IFMuC); co-edició de la col·lecció de partitures musicals Mestres Catalans Antics i publicació 
d’articles i reportatges a la Revista Musical Catalana. 
 
Addenda de 23 de setembre de 2015 entre la UAB i SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E, a l'encomana de 
gestió de 2015.01.02 que la UAB realitza a SIGMA per al desenvolupament i manteniment d'aplicacions per a la 
gestió universitària (projecte: Adaptacions en el procés de mobilitat). 
 
Conveni de 30 de setembre de 2015 entre la UAB i la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC), organització del Congrés Iberoamericà de Comunicació "Comunicació, Cultura i 
Cooperació" (Madrid del 4 al 8 de juliol de 2016). 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Consell Interuniversitari de Catalunya, acord de la Junta 
permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya per a l'avenç i la consolidació de línies estratègiques de 
millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització de les universitats públiques de Catalunya. 
 
Conveni de 26 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Club Esportiu Global Basket Vallès, per promoure 
activitats per afavorir als estudiants discapacitats. 
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IV.  Estructures bàsiques  i participació en altres centres 
 
 
IV.1. Departaments 

[tornar a l’índex] 
 
Canvi de nom del Departament d’Enginyeria Química que passa a denominar-se Departament 
d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, segons l’acord 61/2015, de 16 de juliol, del Consell de Govern 
 
 
IV.2. Serveis  

[tornar a l’índex] 
 
Aprovació del reconeixement de la Unitat de Producció de Vectors Virals com a Laboratori de 
Prestació de Serveis (LPS) a partir de l’acord 15/2015, de 26 d’octubre, de la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics. 
 
 
 
IV.3. Grups de recerca de la UAB i grups de recerca de qualitat  

[tornar a l’índex] 
 
Creació del ‘Grup de Sistemes dinàmics’ segons l’acord 17/2015, de 9 d’octubre, de la Comissió 
d’Investigació. 
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IV.4. Administració universitària  
[tornar a l’índex] 

 
Correcció d’errades de la resolució de 29 de setembre de 2015, de supressió de l’Oficina de Compres 
i Contractació i creació de la unitat orgànica de Contractació, amb dependència de la Vicegerència 
d’Economia. 

 



BOUAB Núm. 133                            octubre / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 44 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

 

V.  Nomenaments  i cessaments 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Montserrat López Mesas 
coordinadora d’Estudis adjunta 2 del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Daniel Campos Moreno 
coordinador d’Estudis adjunt 1 del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Gregori Guasp Balaguer 
coordinador d’Estudis del Grau d’Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Cristina Palet Ballús 
coordinadora d’Estudis del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Maria Neus Real Mercadal 
coordinadora de Màster Interuniversitari Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Xavier Vilà Carnicero 
sotscoordinador d’Estudis del Màster MEBA de la Facultat d’Economia i Empresa 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Jordi López Sintas 
coordinador d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Guadalupe Souto Nieves 
coordinadora d’Estudis del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Valeri Sorolla Amat vicedegà 
d’Estudiants i Comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Jose Luís Roig Sabaté 
vicedegà d’Economia i Serveis de Relacions Internacionals i Sotscoordinador del Master MAREB de la Facultat 
d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Oriol Roca Sagalés 
coordinador del Programa Tutoresport de la Facultat d’Economia i Empresa. 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Joan Lluís Capelleres Segura 
sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat 
d’Economia i Empresa 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Alejandro Rialp Criado 
sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat 
d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Michael Creel coordinador 
d’Estudis del Grau en Economia de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Stefan Felix Van Hemmen 
Almanzor coordinador d’Intercanvis dels Estudiants del Grau d’ADE, coordinador de Pràctiques en Anglès i 
sotscoordinador del Master MAREB, de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Glòria Estapé Dubreuil 
coordinadora d’Estudis del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Xavier Verge Mestre 
coordinador de Pràctiques del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Pilar López Belbeze 
responsable de Qualitat de la Facultat i sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting (MUM) de la 
Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda 
coordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Eric John Slof coordinador 
d’Estudis del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Héctor Sala Lorda 
coordinador d’Intercanvis d’Estudiants del Grau d’Economia i sotscoordinador del Màster MAREB de la Facultat 
d’Economia i Empresa, 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor  Josep Rialp Criado vicedegà 
d’Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 26 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Aitor Loeandia Fernández 
coordinador d’Estudis del Màster en Nanociència i Nanotecnologia Avançades de la Facultat de Ciències. 
 
V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Joan Rieradevall Pons cessa com a 
coordinador d’Estudis del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora Rosario Delgado De la Torre cessa 
com a coordinadora d’Estudis adjunta del Grau d’Estadística de la Facultat de Ciències.  
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Jordi Garcia Orellana cessa com a 
coordinador d’Estudis adjunt del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències.  
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Francisco Javier Anton Pelayo cessa 
com a coordinador del Màster en Història de Catalunya de la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Oriol Roca Sagalés cessa com a 
sotscoordinador d’Estudis del Màster MEBA de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Xavier Vilà Carnicero cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora Maria Dolores Márquez Cebrián  
cessa com a vicedegana d’Estudiants i Comunicació i Tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la 
Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora Maite Cabeza Gutés  cessa com a 
vicedegana d’Economia i Serveis Mobilitat de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora Maria Antònia Tarrazón Rodón  cessa 
com a coordinadora del Programa Tutoresport i sotscoordinadora d’Estudis del Màster MEBA de la Facultat 
d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora Pilar López Belbeze cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda cessa com 
a coordinador d’Estudis de la Llicenciatura i el Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Stefan Felix Van Hemmen Almanzor 
cessa com a coordinador d’Intercanvis dels Estudiants de la Llicenciatura i del Grau d’ADE i coordinador de 
Pràctiques en Anglès de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Alejandro Rialp Criado cessa com a 
coordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Héctor Sala Lorda cessa com a 
coordinador d’Intercanvis dels Estudiants de la Llicenciatura i del Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Xavier Verge Mestre cessa com a 
coordinador d’Estudis del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Xavier Ramos Morilla cessa com a 
vicedegà de Planificació dels Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 26 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Xavier Cartoixà Soler cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Nanotecnologia Avançades de la Facultat de Ciències. 
 
 
V.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor David Costa Miserachs 
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Mª Dolors Riba i Lloret 
coordinadora d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor José Manuel Pérez Tornero 
coordinador de Doctorado del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Ricardo Carniel Bugs 
vicedirector d’activitats i pràctiques de periodisme del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Maria José Recoder Sellarés 
vicedirectora de Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Jordi Perdiguero García 
coordinador de Docència del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Teresa Velázquez García-
Talavera coordinadora de la Permanent del Consell Acadèmic de Doctorat del Departament de Periodisme i de 
Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Teresa Colomer Martínez 
directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Antoni Santisteban Fernández 
secretari del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. 
 
Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Ana Maria Margallo 
González coordinadora del Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Especialitat Català/Castellà del Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. 
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Resolució del rector, de 20 d’octubre de 2015, per la qual  nomena la senyora Melinda Ann Dooly Owenby 
coordinadora del Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes, Especialitat Anglès del Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, i de les Ciències Socials. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Xavier Vilà Carnicero 
coordinador de Docència de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i 
Història Econòmica del Departament d’Economia i Història Econòmica. 
 
 
V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor David costa Miserachs cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle i d’Unitat del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 
Salut.  
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora M. Dolors Riba Lloret cessa com a 
coordinadora d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.  
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora María José Recoder Sellarés cessa 
com a 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 5 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Fernando Sabés Turmo cessa com a 
vicedirector de Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 5 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor José Luis Roig Sabaté cessa com a 
coordinador de Docència del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre  de 2015, per la qual la senyora Teresa Velázquez García-Talavera 
cessa com a coordinadora acadèmica de Doctorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació.  
 
 
 
V.3. Instituts universitaris    

[tornar a l’índex] 
 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 29 d’octubre de 2015, per la qual  designa la senyora Carme Ruiz Bueno per a 
representar, amb veu i vot, com a membre al Consell de Govern de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). 
 
Resolució del rector, de 29 d’octubre de 2015, per la qual  designa la senyora Carme Ruiz Bueno, directora 
de l’Institut de Ciències de l’Educació, vocal de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comité Executiu de 
l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). 
 
Resolució del rector, de 30 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Joan Botella Corral vocal 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consell de Govern del Consorci Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Resolució del rector, de 30 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Isidre Molas Batllori vocal 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consell de Govern del Consorci Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Resolució del rector, de 30 d’octubre de 2015, per la qual  nomena el senyor Joan Botella Corral vocal 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en la Comissió Executiva del Consorci Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
 
 
 
 



BOUAB Núm. 133                            octubre / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 48 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 29 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Manel Antonio López Béjar  cessi com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern i al Comité Executiu del Consorci 
de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). 
 
Resolució del rector, de 30 d’octubre  de 2015, per la qual el senyor Rafael Grasa Hernández cessi com a 
vocal representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Consell de Govern del Consorci Institut 
de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
 
 
VI. Convocatòries i resolucions de places 
 
VI.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 19 d’octubre de 2015, per la 
qual es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, 
d’un/a tècnic/a especialista de laboratori (personal laboral de grup 3) amb destinació a l’Administració de 
Centre Veterinària de la UAB. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 27 d’octubre de 2015,per la 
qual es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte De relleu a temps parcial, d’un/a 
tècnic/a mitjà/ana (personal laboral de grup 2) amb destinació a la Unitat d’Infraestructures i Manteniment de 
la UAB. 
 
VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Alonso Medina a la Unitat de Compres amb efectes 1 
d’octubre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Eva Cano Candalija a la Unitat de Contractació amb efectes 1 
d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Raquel Carmona Herranz  a la Unitat de Contractació amb efectes 1 
d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Raquel Carmona Herranz  a la Unitat de Contractació amb efectes 1 
d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Núria Font Castany a la Unitat de Contractació amb efectes 1 
d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Margarita Garcia Bofill a la Unitat de Compres amb efectes 1 
d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Núria González Tejada a la Unitat de Compres amb efectes 1 
d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Marta Miracle Babia com a cap de la Unitat de Contractació amb 
efectes 1 d’octubre. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Carmen Pérez Cobos com a administratiu responsable de la Gestió 
Econòmica amb efectes 1 d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adapta el nomenament de la senyora Guadalupe Prat Mendiola a la Unitat de Contractació amb efectes 1 
d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’1 d’octubre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilants al 
senyor Juan Antonio Vega Rodríguez amb efectes del dia 1 d’octubre al 31 d’octubre de 2015 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 6 d’octubre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants al 
senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 7 d’octubre de 2015, per la 
qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Xavier Cercós Sánchez per ocupar la plaça (L01015) amb 
destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació, com a responsable del 
Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Dret, Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 15 d’octubre de 2015, per la 
qual s’adscriu, amb caràcter definitiu la senyora Montserrat Balagueró Baró com a adjunta a la Gerència per a 
la FUAB i la Formació Permanent amb dedicació de 13 hores i 40 minuts, a partir del 15 d’octubre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 15 d’octubre de 2015, per la 
qual es destina, amb caràcter provisional, per un període màxim de 6 mesos, la senyora Virgínia Gómez 
Vilarchao a la Unitat Tècnica de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 15 d’octubre de 2015, per la 
qual s’assigna definitivament al senyor Agustí Verde i Parera com a responsable de protecció de dades i 
assessor de recursos humans. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 26 d’octubre de 2015,  per la 
qual es destina, amb caràcter provisional, la senyora Dolores Aguilar Ruda a l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals amb efectes del 26 d’octubre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 26 d’octubre de 2015,  per la 
qual es destina, amb caràcter provisional, la senyora Montserrat Llamas Torres al Servei d’Informàtica  amb 
efectes del 26 d’octubre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 26 d’octubre de 2015,  per la 
qual es destina, amb caràcter provisional, per un període màxim de 3 mesos, el senyor Bernat Rodríguez 
Clanxet al SLIPI de l’Administració de Centre de Rectora amb efectes del 26 d’octubre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 27 d’octubre de 2015,  per la 
qual es resol nomenar tècnica gestora d’orientació (escala de gestió - subgrup A2) amb destinació a l’Oficina de 
Treball Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (ref. 2015FI-SP01) a la Sra. Marta Castanyer Serrat. 
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