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

 
 
 

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

 
Acord 02/2015, de 12 de febrer, del Consell Social 

 
Cessió d’ús d’espais a l’Associació Iniciativa S’2D. 
  

Exposició de motius 
  
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per la cessió d’ús d’espais a favor 

de l’Associació Iniciativa S’2D. 
  
Atès que la UAB vol promocionar la Salut en el marc del projecte UAB Campus Saludable i Sostenible (Campus-
SiS) i que l’Associació Iniciativa S’2D, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix productes higiènics i de 
promoció de la salut mitjançant el vending a través de màquines expenedores. 
  

Atès que l’Associació Iniciativa S’2D està interessada en ubicar sis (6) màquines expenedores en els següents 
espais de la Universitat: 
  
-       Facultat de Ciències de l'Educació (edifici G). 
-       Facultat d'Economia i Empresa  i Facultat  de Ciències Socials i Lletres (edifici B). 
-       Facultat de Ciències i Facultat de Biociències ( edifici C). 

-       Facultat de Ciències de la Comunicació ( edifici I). 

-       Facultat de Medicina (edifici M ). 
-       Escola d'Enginyeria   (edifici Q ). 
  
Atès que l’autorització d’ús d’espais públics a favor de l’Associació Iniciativa S’2D meritarà a favor de la UAB un 
cànon per import de 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D 
abonarà a la UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina. 
  

Atès que es proposa una durada de 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal·lació de les màquines amb 
possibilitat de pròrroga automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses les 
pròrrogues, de quatre (4) anys. 
  
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats. 
  

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

  
Vist l’article 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 de Patrimoni de Catalunya. 
  

Vistos els articles 92 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
  
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 7/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 27 de gener de 2015, en relació a la cessió d’ús 

d’espais a l’Associació Iniciativa S’2D. 
 

Vist l’acord CE 06/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, de 5 de febrer de 2015, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a l’Associació Iniciativa S’2D en els següents termes i condicions:  
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-       Objecte: Espais necessaris i imprescindibles per la instal·lació de màquines de vending a la Facultat de 
Ciències de l'Educació (edifici G); a la Facultat d'Economia i Empresa  i Facultat  de Ciències Socials i Lletres 

(edifici B); a la Facultat de Ciències i Facultat de Biociències (edifici C); a la Facultat de Ciències de la Comunicació 
(edifici I); a la Facultat de Medicina (edifici M ); i a l’Escola d'Enginyeria  (edifici Q). 
  
-       Cànon: 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D abonarà a 
la UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina. 
  

-       Termini de duració: 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal·lació de les màquines amb possibilitat de 
pròrroga automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses les pròrrogues, 
de quatre (4) anys. 
  
-       Destinació: Instal·lació de sis (6) màquines de vending –una (1) per ubicació- per la venda de productes 
higiènics i de promoció de la salut que actualment no s’ofereixen a la UAB i, per tant, no recollits al concurs públic 
647/1999 de màquines expenedores, ni articles d’alimentació o cap altre bé o servei que suposi col·lisió amb el 

servei de bar restaurant contractat per la UAB. 
  
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a 
aquest acord; 3)Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord; 4)Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’ACORDA: 
  
1)    Autoritzar la cessió d’ús d’espais a l’Associació Iniciativa S’2D en els següents termes i condicions:  

  
-  Objecte: Espais necessaris i imprescindibles per la instal·lació de màquines de vending a la Facultat de Ciències 

de l'Educació (edifici G); a la Facultat d'Economia i Empresa  i Facultat  de Ciències Socials i Lletres (edifici B); a la 
Facultat de Ciències i Facultat de Biociències (edifici C); a la Facultat de Ciències de la Comunicació (edifici I); a la 
Facultat de Medicina (edifici M ); i a l’Escola d'Enginyeria  (edifici Q). 
  
-  Cànon: 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D abonarà a la 

UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina. 
  
-  Termini de duració: 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal·lació de les màquines amb possibilitat de pròrroga 
automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses les pròrrogues, de quatre 
(4) anys. 
  
- Destinació: Instal·lació de sis (6) màquines de vending –una (1) per ubicació- per la venda de productes 

higiènics i de promoció de la salut que actualment no s’ofereixen a la UAB i, per tant, no recollits al concurs públic 
647/1999 de màquines expenedores, ni articles d’alimentació o cap altre bé o servei que suposi col·lisió amb el 
servei de bar restaurant contractat per la UAB. 

  
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a 

aquest acord. 
  
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
  
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 03/2015, de 12 de febrer, del Consell Social 
 
Ratificació d’un contracte de llicència de patent. 

  
Exposició de motius 
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Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del contracte 

de llicència de Patent, formalitzat en el mes de novembre de 2014 entre el CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED  (CIBER), la AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

(CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), la FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), 
la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research 
AIE (BIOPRAXIS), en virtut del qual els set primers (CIBER , CSIC, PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van 
llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb exclusivitat pel camp d’aplicació establert al conveni, la sol·licitud de patent 
internacional PCT/EP2013/063646, amb títol ‘Functionalized liposomes useful for the delivery of bioactive 

compounds’ i patents que es concedeixin com a conseqüència de la mateixa a canvi d’un cànon i per qualsevol 
país que hi hagi un dret de patent vàlid. 
  
Atès l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 12 de gener de 
2015 (Document PLE 01/02-2015). 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de 
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
  
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 8/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 27 de gener de 2015, en virtut del qual s’aprova 
ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el mes de novembre de 2014 entre CIBER, el CSIC, la 
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, la FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT 

DE RECERCA, la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA, la UAB, la UB i BIOPRAXIS Research AIE. 
  

Vist l’acord CE 05/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, de 5 de febrer de 2015, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Donar-se per 
assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el mes de novembre de 2014 entre el CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED  (CIBER), la AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), la FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA 
BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research AIE (BIOPRAXIS), ), en virtut del qual els set primers (CIBER , CSIC, 
PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb exclusivitat pel camp d’aplicació 
establert al conveni, la sol·licitud de patent internacional PCT/EP2013/063646, amb títol “Functionalized liposomes 
useful for the delivery of bioactive compounds” i patents que es concedeixin com a conseqüència de la mateixa a 
canvi d’un cànon i per qualsevol país que hi hagi un dret de patent vàlid; 2)Encarregar al vicerector de Projectes 

Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord al vicegerent 
de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

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

  
1)  Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el mes de novembre de 2014 
entre el CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED  (CIBER), la AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), la FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA 
BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research AIE (BIOPRAXIS), ), en virtut del qual els set primers (CIBER , CSIC, 

PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb exclusivitat pel camp d’aplicació 
establert al conveni, la sol·licitud de patent internacional PCT/EP2013/063646, amb títol “Functionalized liposomes 
useful for the delivery of bioactive compounds” i patents que es concedeixin com a conseqüència de la mateixa a 
canvi d’un cànon i per qualsevol país que hi hagi un dret de patent vàlid. 
  

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

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 04/2015, de 12 de febrer, del Consell Social 
 

Creació de títols de màsters universitaris. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres. 
  

Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per 
la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols. 
  
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 3/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 27 gener en relació a la creació de títols de màster 
universitari. 
 
Vist l’acord CA 02/2015 pres per la Comissió Acadèmica de 4 de febrer de 2015, que estableix: Informar 

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

1) Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: a)Màster universitari en Egiptologia, d’acord amb 
el que consta en el document CA 01/02-2015. b)Màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria d’acord 
amb el que consta en el document CA 02/02-2015, condicionat a l’aprovació de l’adscripció de l’Escola Fundació 
Autònoma de Barcelona - Formació.  
 

2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns.  
 
3) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer del 
present acord. 4)Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

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

  
1)     Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
  

        a)   Màster universitari en Egiptologia, d’acord amb el que consta en el document PLE 02/02-2015. 
  

b)   Màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria d’acord amb el que consta en el document PLE 
03/02-2015, condicionat a l’aprovació de l’adscripció de l’Escola Fundació Autònoma de Barcelona - 
Formació. 

  
2)    Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent 

en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
  
3)    Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer del 
present acord. 
  

4)   Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 05/2015, de 12 de febrer, del Consell Social 
 

Creació de títols de màster propis i diplomes de postgrau nous. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de màsters propis i diplomes de postgrau nous que han estat presentades a l’Escola 
de Postgrau. 

  
Atès que la documentació justificativa corresponent 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 4/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 27 de gener, en relació a la creació de títols de màster i 
diploma de postgrau propis. 
 

Vist l’acord CA 03/2015 pres per la Comissió Acadèmica de 4 de febrer de 2015, que estableix: Informar 
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)       Aprovar la creació del màster 
propi i del diploma de postgrau propi següents: a)   Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i 
Estètica de Mama, d’acord amb el que consta en el document CA 03/02-2015. b)           Diploma de Postgrau en 
Disseny de Productes Intel·ligents, d’acord amb el que consta en el document CA 04/02-2015. 2) Encarregar la 
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 3)   Comunicar aquest 

acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  

S'ACORDA: 
  
1)    Aprovar la creació del màster propi i del diploma de postgrau propi següents: 
  

a)  Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama, d’acord amb el que consta en 
el document PLE 04/02-2015. 
  

 b)  Diploma de Postgrau en Disseny de Productes Intel·ligents, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 05/02-2015. 

  

2)    Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)   Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
 
Acord 06/2015, de 12 de febrer, del Consell Social 
 
Informe sobre la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent a l’any 2014. 

  
En la reunió del Ple del Consell Social de 12 de febrer de 2015, el director general de la Fundació Parc de Recerca 
UAB presentarà l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent a l’any 2014, 
  
S’ACORDA: 

  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent a 

l’any 2014. 
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I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2015, de 4 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters universitaris. 
  
Exposició de motius 
  

Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres. 
  

Atès que la documentació justificativa corresponent acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per 
la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols. 
  
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 

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

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 27 de gener de 2015, que estableix el següent: PRIMER.- Aprovar la 
creació del títol de màster universitari en Egiptologia. SEGON.- Aprovar la creació del títols de màster universitari 

en Comptabilitat Superior i Auditoria, condicionat a l’aprovació de l’adscripció de l’Escola Fundació Autònoma de 
Barcelona – Formació. TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social 
per tal que exerceixi les seves competències. QUART.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

  
S’ACORDA: 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  

1)   Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
  

     a)   Màster universitari en Egiptologia, d’acord amb el que consta en el document CA 01/02-2015. 
  
     b)  Màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria d’acord amb el que consta en el document CA 
02/02-2015, condicionat a l’aprovació de l’adscripció de l’Escola Fundació Autònoma de Barcelona - Formació. 
  
2)   Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 

  
3)   Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer del 
present acord. 
  
4)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 03/2015, de 4 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Creació de títols de màster  propis i diplomes de postgrau nous. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de màsters propis i diplomes de postgrau nous que han estat presentades a l’Escola 
de Postgrau. 

  
Atès que la documentació justificativa corresponent 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. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 27 de gener de 2015, que estableix el següent: PRIMER.- Aprovar la 

creació del màster propi i del diploma de postgrau següents: - Màster Europeu en cirurgia oncològica, 
reconstructiva i estètica de mama  -Diploma de Postgrau en Disseny de Productes Intel·ligent. SEGON.-Encarregar 
a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. TERCER.- 
Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

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 creació del màster propi i del diploma de postgrau propi següents: 

  
   a)   Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama, d’acord amb el que consta en el 
document CA 03/02-2015. 
  
   b)   Diploma de Postgrau en Disseny de Productes Intel·ligents, d’acord amb el que consta en el document CA 
04/02-2015. 
  

2.  Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3. Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

 
Acord 04/2015, de 4 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
  
Aspectes a valorar en la selecció de les candidatures 2015 per a la distinció Jaume Vicens Vives. 
  
Exposició de motius 
  

La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en 
matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que 
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de 
renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les 
universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant 

públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. 

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

universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix 
entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de 

les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de 
les universitats corresponents. 
  
Atesa la previsió de la convocatòria per part de la Generalitat per a les candidatures a la Distinció Jaume Vicens 
Vives corresponent a l’any 2015, i que és habitual, des de la creació d’aquesta Distinció, que el Consell Social, 
d’acord amb els procediments que cada universitat hagi fixat, elevi les candidatures al departament competent en 

matèria d’universitats. 
  
Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es conclou sobre la 
conveniència d’establir uns criteris de selecció de les candidatures que es rebin, de cara a determinar les que s’han 
d’elevar al departament competent en matèria d’universitats. 
  
Vist que en les Comissions Acadèmiques de 2 d’abril de 2013 i 28 de gener de 2015 s’acorden els aspectes a 

valorar per a la selecció de les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives dels anys 2013 i 2014 
respectivament, a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, i que per a l’any 2015 es proposen els mateixos 
aspectes a valorar. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'ACORDA: 

  
1)    Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de 
l’any 2015 a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la 
candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 
  

- Millora de la qualitat en la docència. 

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

- Creació d’escola o de model docent. 
- Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 
- Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant 
nacionals com internacionals. 
- Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 

-  Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o 
de qualitat. 

  
2)    Comunicar aquest acord a la vicerectora de de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució, als efectes que 
siguin oportuns. 

 

 
I.2.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2015, de 5 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents corresponents al curs 2015-2016. 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica pel que fa als preus dels estudis de màster 
per a estudiants estrangers no residents corresponents al curs 2015-2016. 

 
Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell 
d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a 
l’ensenyament de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els convenis 
o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 

 
Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers anys 
acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin membres 
de la Unió Europea.  
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Atès que aquesta diferenciació de preus per a estudiants estrangers no residents de fora la Unió Europea, 
juntament amb la davallada dels preus per aquest col·lectiu per part de la resta d’universitats catalanes, ha tingut 

com a conseqüència la davallada de matrícula d’estudiants no europeus als màsters oficials de la UAB. 
 
Atesa la voluntat d’incrementar el nombre d’estudiants no europeus a màsters oficials el proper curs acadèmic 
2015-2016. 
 
Vist l’acord 93/2014 pres per la Comissió Econòmica reunida el 18 de desembre de 2014, en virtut del qual 

s’acorda el següent:  1) Aprovar els criteris que consten en el document CE 147/12-2014 per a la elaboració de la 
proposta de preus  per al curs 2015/2016 dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que no 
siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea; 2) Encarregar a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica 
l’elaboració de la proposta dels preus esmentats en l’apartat 1 d’aquest acord en base als criteris  que consten en 
el document CE 147/12-2014. 
 
Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 28.3.c) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'ACORDA: 
  

1)    Aprovar per al curs 2015/2016 els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que 
no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el document CE 01/02-
2015, els quals estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels serveis acadèmics de les 
universitats públiques de Catalunya per al curs 2015/2016. 
  
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 03/2015, de 5 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2014. 

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 20 de desembre de 2014. 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 

  
S'ACORDA: 
  

1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2014, d’acord amb el que 
consta en el document CE 02/02-2015. 
  
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 04/2015, de 5 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Baixa de la participació de la UAB en l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética-Forética. 
 

Exposició de motius 
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Vist l’acord 6/2010 de la  Comissió Econòmica del Consell Social de data 11 de febrer, pel qual s’aprova la 

participació de la UAB en l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética, mitjançant l’aportació d’una 
quota anual com a soci promotor. 

  
Atès que es valora que la UAB compta amb vies diverses per tal de materialitzar qualsevol interès en iniciatives de 
col·laboració en el camp de la responsabilitat social amb l’ l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética,  
no sent per tant, un requisit, ni prioritària la pertinença de la Universitat com a membre soci de l’esmentada 
associació. 
  

Atès l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Atès l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
Atès l’article 28.3 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 10/2015, pres pel Consell de Govern de 27 de gener de 2015 pel qual s’acorda: 1) Aprovar la proposta 
de baixa de la UAB com a soci membre de l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética Forética; 2) 
Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els 

documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord; 3) Elevar aquest acord al 
Consell Social perquè exerceixi les seves competències; 4) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar l’acord primer, juntament amb el que pugui 
adoptar el Consell Social, al president de l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética Forética, als 
efectes oportuns. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'ACORDA: 
  
1)    Aprovar la baixa de la UAB com a soci membre de l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética- 

Forética. 
  

2)    Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els 
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
  
3)    Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

4)    Comunicar aquest acord al president de l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética - Forética, als 
efectes oportuns. 
 
 
 
Acord 05/2015, de 5 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Ratificació d’un contracte de llicència de patent. 
  
Exposició de motius 

  
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del contracte 
de llicència de Patent, formalitzat en el mes de novembre de 2014 entre el CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA EN RED  (CIBER), la AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
(CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), la FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), 
la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research 
AIE (BIOPRAXIS), en virtut del qual els set primers (CIBER , CSIC, PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van 
llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb exclusivitat pel camp d’aplicació establert al conveni, la sol·licitud de patent 
internacional PCT/EP2013/063646, amb títol ‘Functionalized liposomes useful for the delivery of bioactive 

compounds’ i patents que es concedeixin com a conseqüència de la mateixa a canvi d’un cànon i per qualsevol 
país que hi hagi un dret de patent vàlid. 
  
Atès l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 12 de gener de 
2015 (Document CE 04/02-2015). 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de 

la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
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Vist l’article 64.q) 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 8/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 27 de gener de 2015, en virtut del qual s’aprova 
el següent: 1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el mes de 
novembre de 2014 entre la el CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED  (CIBER), la AGENCIA ESTATAL 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA 
(PCB), la FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ 
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la 
UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research AIE (BIOPRAXIS), ), en virtut del qual els set primers 
(CIBER , CSIC, PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb exclusivitat pel 
camp d’aplicació establert al conveni, la sol·licitud de patent internacional PCT/EP2013/063646, amb títol 
‘Functionalized liposomes useful for the delivery of bioactive compounds’ i patents que es concedeixin com a 

conseqüència de la mateixa a canvi d’un cànon i per qualsevol país que hi hagi un dret de patent vàlid; 2) Elevar 
aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Projectes 
Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al 
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  

S'ACORDA: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de llicència de patent formalitzat el mes de novembre de 2014 
entre el CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED  (CIBER), la AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), la FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR), la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA 

BIOMÈDICA (IRB BARCELONA), la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) i BIOPRAXIS Research AIE (BIOPRAXIS), ), en virtut del qual els set primers (CIBER , CSIC, 
PCB, VHIR, IRB BARCELONA, UAB i UB) van llicenciar a favor de BIOPRAXIS, amb exclusivitat pel camp d’aplicació 
establert al conveni, la sol·licitud de patent internacional PCT/EP2013/063646, amb títol “Functionalized liposomes 
useful for the delivery of bioactive compounds” i patents que es concedeixin com a conseqüència de la mateixa a 

canvi d’un cànon i per qualsevol país que hi hagi un dret de patent vàlid. 
  
2)  Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
 

 
 
Acord 06/2015, de 5 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Cessió d’ús d’espais a l’Associació Iniciativa 2’SD. 
  

Exposició de motius 
  
Atesa la proposta presentada pel vicerector de Relacions Institucionals i Territori per la cessió d’ús d’espais a favor 
de l’Associació Iniciativa S’2D. 
  
Atès que la UAB vol promocionar la Salut en el marc del projecte UAB Campus Saludable i Sostenible (Campus-
SiS) i que l’Associació Iniciativa S’2D, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix productes higiènics i de 

promoció de la salut mitjançant el vending a través de màquines expenedores. 
  
Atès que l’Associació Iniciativa S’2D està interessada en ubicar sis (6) màquines expenedores en els següents 
espais de la Universitat: 
  

-       Facultat de Ciències de l'Educació (edifici G). 
-       Facultat d'Economia i Empresa  i Facultat  de Ciències Socials i Lletres (edifici B). 

-       Facultat de Ciències i Facultat de Biociències ( edifici C). 
-       Facultat de Ciències de la Comunicació ( edifici I). 
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-       Facultat de Medicina (edifici M ). 

-       Escola d'Enginyeria   (edifici Q ). 
  

Atès que l’autorització d’ús d’espais públics a favor de l’Associació Iniciativa S’2D meritarà a favor de la UAB un 
cànon per import de 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D 
abonarà a la UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina. 
  
Atès que es proposa una durada de 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal·lació de les màquines amb 
possibilitat de pròrroga automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses les 

pròrrogues, de quatre (4) anys. 
  
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats. 
  
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 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 de Patrimoni de Catalunya. 
  
Vistos els articles 92 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
  
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 7/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 27 de gener de 2015, en virtut del qual s’aprova 
el següent: 1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a l’Associació Iniciativa S’2D en els següents termes i condicions:  
 

- Objecte: Espais necessaris i imprescindibles per la instal·lació de màquines de vending a la Facultat de Ciències 
de l'Educació (edifici G); a la Facultat d'Economia i Empresa  i Facultat  de Ciències Socials i Lletres (edifici B); a la 

Facultat de Ciències i Facultat de Biociències (edifici C); a la Facultat de Ciències de la Comunicació (edifici I); a la 
Facultat de Medicina (edifici M ); i a l’Escola d'Enginyeria  (edifici Q). 
 
- Cànon: 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D abonarà a la 
UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina. 

  
- Termini de duració: 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal·lació de les màquines amb possibilitat de pròrroga 
automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses les pròrrogues, de quatre 
(4) anys. 
  
- Destinació: Instal·lació de sis (6) màquines de vending –una (1) per ubicació- per la venda de productes 
higiènics i de promoció de la salut que actualment no s’ofereixen a la UAB i, per tant, no recollits al concurs públic 

647/1999 de màquines expenedores, ni articles d’alimentació o cap altre bé o servei que suposi col·lisió amb el 
servei de bar restaurant contractat per la UAB. 
  

2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a 
aquest acord; 3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) Encarregar la 

vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar els presents 
acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  

S'ACORDA: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Autoritzar la cessió d’ús d’espais a l’Associació Iniciativa S’2D en els següents termes i condicions:  

  
-    Objecte: Espais necessaris i imprescindibles per la instal·lació de màquines de vending a la Facultat de Ciències 

de l'Educació (edifici G); a la Facultat d'Economia i Empresa  i Facultat  de Ciències Socials i Lletres (edifici B); a la 
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Facultat de Ciències i Facultat de Biociències (edifici C); a la Facultat de Ciències de la Comunicació (edifici I); a la 

Facultat de Medicina (edifici M ); i a l’Escola d'Enginyeria  (edifici Q). 
  

-   Cànon: 86,97 euros/mes/màquina (impostos no inclosos). Així mateix, l’Associació Iniciativa S’2D abonarà a la 
UAB, en concepte d’esponsorització i promoció, l’import de 116,85 euros/sis (6) mesos/màquina. 
  
-  Termini de duració: 6 (sis) mesos, a comptar des de la instal•lació de les màquines amb possibilitat de pròrroga 
automàtica per períodes iguals i successius de sis mesos fins a un màxim total, incloses les pròrrogues, de quatre 
(4) anys. 

  
-  Destinació: Instal·lació de sis (6) màquines de vending –una (1) per ubicació- per la venda de productes 
higiènics i de promoció de la salut que actualment no s’ofereixen a la UAB i, per tant, no recollits al concurs públic 
647/1999 de màquines expenedores, ni articles d’alimentació o cap altre bé o servei que suposi col·lisió amb el 
servei de bar restaurant contractat per la UAB. 
  
2)  Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
  
3)   Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
  
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 
 
 
Acord 07/2015, de 5 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Informació sobre l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació. 

Exposició de motius 
  

Atesa la sol·licitud de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de data 19 de desembre de 2014, en què es 
sol·licita l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf), i vist que el 
Consell de Govern de 27 de gener de 2015 acorda obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els 
departaments, instituts universitaris d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb 
l’expedient d’adscripció de l’Escola l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) com a 

centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
correspon a la Comissió Econòmica del Consell Social estudiar la documentació que la Universitat pugui tenir 
interès de presentar o que la Comissió o el Ple del Consell Social considerin interessant de demanar i analitzar. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la vicerectora d’Economia i Organització informarà sobre els 

aspectes organitzatius i econòmics de la previsió d’adscripció de la fUABf a la UAB, 
  
 

S'ACORDA: 
  
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la informació sobre l’adscripció de l’Escola 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
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I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 17/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que 

regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris de titulació. 

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

 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs acadèmic 
2013-2014.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 

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

 
 
Acord 18/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
 

Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per als cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016. 

 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

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

  
 

http://www.uab.cat/doc/Concessiodepremisextraordinarisdetitulacio-27-02-2015
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. 

[Document] 
 
SEGON.- Encarregar 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 19/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
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. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

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

 Educació Infantil  
 Educació Primària  

 Educació Social 
 Medicina  
 Medicina UAB-UPF  
 Veterinària  

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

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

Acord 20/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació 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. 
  

http://www.uab.cat/doc/ConvalidaciodeCiclesFormatiusdeGrauSuperioralsGraus-27-02-2015
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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. 
 
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 21/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades 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 memòries dels màsters universitaris que s’annexen, 
condicionat a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 
 

- Màster Universitari en Desenvolupament Internacional 
- Màster Universitari en Joventut i Societat 

 
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 22/2015, de 27 de febrer, 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. 
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Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. Vista la 

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

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

 Cronicitat i Dependència 
 Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 
 Integració Europea 
 Salut Pública 

  
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 23/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres. 

 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartació de les titulacions. 
 
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

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

PRIMER.- Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents: 
 

 Facultat d’Economia i Empresa  
 Facultat de Filosofia i Lletres  

 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment d’aquests 
acords.  
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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 24/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre 
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist 

que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la 
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, 
gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.  
 
Vist que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB 
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), en virtut 
del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FEPSI, seran assumits per 

l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva adscripció a 
la UAB. 
 
Vist que la desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) està condicionada a l’adscripció de 
l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta desadscripció es 
produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament competent en 
matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 390/1996, de 2 

de desembre. 
 
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
 
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula 

l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya. 
 

D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
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 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 en matèria d’adscripció de centres. 

 
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.- Informar favorablement l’inici del procés de desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral 
(EPSI).  

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

 
 
Acord 25/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre 

d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist 
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la 
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, 
gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.  
 
Vista que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB 
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, en 

virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FUAB, seran assumits 
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva 
adscripció a la UAB. 
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Vist que la desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) està condicionada a 

l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta 
desadscripció es produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament 

competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 
390/1996, de 2 de desembre. 
 
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula 

l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
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 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 en matèria d’adscripció de centres. 

 
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.- Informar favorablement l’inici del procés de desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED).  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

 
 

Acord 26/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vist que en data 23 de juliol de 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Escola Superior de 

Comerç i Distribució, titular de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI), titular signaren un conveni per 
a la vinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució.  
 
Vist l’acord 82/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern de la UAB, pel qual es dona per assabentat de l’inici 
del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

Vist l’article 37.5 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel que fa al procés de desvinculació dels 
centres. 
 
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 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 en matèria de vinculació de centres. 
 

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.- Informar favorablement l’inici del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució 
(ESCODI). 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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Acord 27/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les convocatòries per a la mobilitat dels 
estudiants del Programa Erasmus+, modalitat pràctiques (SMP) per al curs 2015-2016, del Programa Propi de la 
UAB, modalitat pràctiques per al curs 2015-2016 i de la convocatòria extraordinària del Programa Erasmus+ 
Pràctiques (SMP) per al curs acadèmic 2014-2015. 
 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de primer i segon cicle de la UAB, durant el curs 2015-

2016 i també de tercer cicle (en el cas Erasmus + Pràctiques), i vist que encara queden places per adjudicar 
corresponents a  la convocatòria del Programa Erasmus+ modalitat pràctiques, curs 2014-2015. 
 
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 el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea el 

programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió.  
 
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 convocatòries per a la mobilitat dels estudiants següent:[Document] 
 

 Convocatòria del Programa Erasmus+, modalitat pràctiques (SMP), per al curs acadèmic 2015-2016  
 Convocatòria del Programa Propi de la UAB, modalitat pràctiques, per al curs acadèmic 2015-2016, 
 Convocatòria extraordinària del Programa Erasmus+, modalitat Pràctiques (SMP), per al curs acadèmic 

2014-2015.  
 

SEGON.- Encarregar el 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 28/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 

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

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

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

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

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

http://www.uab.cat/doc/Convoc-program-erasmus-modalitat-practiques15-16-convoc-program-propi-practiqes15-16-i-convoc-extr
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ACORDS 

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

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

 
 
Acord 29/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

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

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 

els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-
ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  

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

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents: 
 

- Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució (On line) 
- Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució (Semipresencial)   

- Master’s degree in Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution (anglès)   
- Màster en Estratègia i Creativitat Digital   

- Màster en Laboratori Animal Science and Welfare 
- Diploma de postgrau en Estratègia i Creativitat Digital   
- Diploma de postgrau en Patrons d'Aprenentatge i Educació de Qualitat  

 
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. 
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Acord 30/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de 

revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en data 
13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució 

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

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 31/2015, de 27 de febrer, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

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

 
ACORDS 
  
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la supressió de la participació de la UAB en el Màster 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. 
  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Informaciosobrelanovacreaciodecursosespecialitzacio-27-02-2015
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I.3.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 01/2015, de 2 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Atesa la directriu de funcionament des de l’Àrea d’Economia de la UAB sobre els perfil de col·lectius beneficiaris, 

per la millora de la gestió econòmica de la convocatòria d’ajuts per a desenvolupar activitats de l’estudiantat i 
l’adaptació així als processos administratius i legals de pagaments, 
 
Atesa l’actualització de la nomenclatura en funció dels canvis estructurals que s’han produït a les unitats de gestió 
d’aquesta convocatòria, 

 
Atesa la necessitat d’agilitzar els pagaments i que els casos de renuncia o no justificació no alterin el normal 

funcionament de la gestió econòmica, 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la 
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Modificació les Bases reguladores d’ajuts per desenvolupar les activitats de l’estudiantat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, segons consta al document annex. [Document]  
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord.  

 
TERCER. Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 02/2015, de 2 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Atès el què disposen les Bases reguladores d’ajuts per a desenvolupar les activitats de l’estudiantat. 
 
Atès que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida pressupostària pels Ajuts a 
activitats de l’estudiantat (projecte GG201583) dotada amb 10.000€ pel curs 2014-2015.  

 

Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la 
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS  
 
PRIMER. Aprovar la Convocatòria d’Ajuts a activitats de l’estudiantat per al curs 2014-2015, i establir el entre el 9 

i el 28 de febrer el termini per presentar les sol·licituds. 
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord. 

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

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Bases_Reguladores_ajuts_activitats_estudiantat_020215
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Acord 03/2015, de 2 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació d’aprovació de la Convocatòria dels ajuts per a 
situacions d’emergència de la UAB per al curs 2014-2015. 
 
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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria dels ajuts per a situacions d’emergència de la UAB per al curs 2014-2015. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Estudiants i Cooperació 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.3.3. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 01/2015, de 25 de febrer, de la Comissió de Doctorat 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació de diferents articles de la normativa de doctorat 
de conformitat al Reial Decret 99/2011.  

 
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XII (Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011 de 28 de gener) de 
la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans 
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
diferents ocasions essent la darrera el 22 de juliol de 2014, per tal d’adequar diferents aspectes del text normatiu 
a la pràctica i legalitat vigents com, entre d’altres, les competències dels òrgans de govern de l’Escola de Doctorat, 
els terminis per a la defensa de la tesi doctoral, la menció de doctor industrial i la utilització de la videoconferència 

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

Vist el Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de 
30 de gener de 2013. 
 

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

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

 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Títol XII sobre els Estudis de doctorat de conformitat al Reial 
Decret 99/2011, contingut a la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_ajuts_situaciones_emergencia_020215
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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. 

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

 
 
 
Acord 02/2015, de 25 de febrer, de la Comissió de Doctorat 
 

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

programes de doctorat per l’any 2015. 
  

Atesa la necessitat de dotar-se d’un marc regulador per a distribuir les partides aprovades en el 

Pressupost de la UAB corresponents a la distribució de pressupost per a doctorats i a la lectura de tesis 

doctorals. 
 

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

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

 

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

doctorat. 

 

Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 

2013, pel que fa a les competències de la Comissió de Doctorat. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la 

Comissió de Doctorat de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de criteris per a la distribució del pressupost dels 

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. 

 
 
 
Acord 03/2015, de 25 de febrer, de la Comissió de Doctorat 

 

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

corresponents. 

 
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 

2011 i les seves posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis 

extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades. 

 

Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre 

de 2012, pel que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon 

aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de doctorat. 



BOUAB Núm. 126                              febrer / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 27 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 
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 a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

Acord 04/2015, de 25 de febrer, de la Comissió de Doctorat 

 
Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat per al curs acadèmic 2013-14 presentades pels 

centres corresponents. 

 
Vist l'article 253 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 

2011 i l’article 351 del Títol XII. Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011 de 28 de gener 

(Títol introduït per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2012, 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 05/2015, de 25 de febrer, 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 

http://www.uab.cat/doc/Premisextraordinaris-25-02-2015
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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 nova 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 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Autoritzar les sol·licituds de pròrrogues excepcionals dels estudis de doctorat fins a la 

extinció dels estudis corresponents o, com a màxim, el 10 de febrer de 2016. [Document] 

 

SEGON.- Modificar l’acord primer del punt 5 de l’ordre del dia d’aquesta Comissió, de data 17 d’octubre 

de 2014, que queda redactat de la manera següent: 

 

“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.”  

 

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. 
 

 
I.3.4. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 01/2015, de 19 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vist el document explicatiu el Model de Pressupost Descentralitzat de Funcionament de Centres i Departaments. 

 
Vist el que disposa l’article 215 dels Estatuts de la UAB pel que fa a la gestió econòmica dels centres de cost on 
s’estableix que la seva actuació s’ha d’adaptar a les normes fixades per la Gerència de la Universitat, sota les 
directrius de l’Equip de Govern i el Consell de Govern, així mateix a l’apartat 2 de l’esmentat article regula que els 
recursos per a despeses descentralitzades s’assignen a les diferents  facultats i escoles, departaments, instituts i 
estructures administratives de la Universitat, d’acord amb el model de distribució descentralitzat fixat per l’Equip 
de Govern i, si escau, pel Consell de Govern. 

 
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització celebrada el passat 26 de novembre de 2014 es va 
plantejar pels membres l’anàlisi i si escau modificació  de l’actual Model de Pressupost Descentralitzat de 
Funcionament de Centres i Departaments. 
 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’aprovació i resolució dels assumptes 
derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria 
d’administració i organització.  

http://www.uab.cat/doc/Prorroguesexcepcionals-25-02-2015
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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’Economia i Organització, la 
Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Creació del grup de treball per a revisar el model de distribució del pressupost descentralitzat a centres i 

departaments. 
 
SEGON.  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
 
 

Acord 02/2015, de 19 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 20 de desembre de 2014. 
 
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, 27 de març  de 14 de maig, 5 de 
juny,  26 de juny, 30 de setembre  i 14 de novembre pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 
2014. 

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

preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden 
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de 

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit a data 20 de desembre de 2014.[Document] 

 
SEGON.  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 03/2015, de 19 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

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

Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva. 

   

http://www.uab.cat/doc/Aprovaciode-modificacions-decredit-a-20-desembre-2014-19022015
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Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 

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

protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.  
  
Vista la proposta de convocatòria 02/2015 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2015.2 
011 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011. 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  14 de març de 2013, pel 

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

d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar la convocatòria 02/2015 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 
2015. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 
 
 
Acord 04/2015, de 19 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar 

els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.  
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per Acord del Consell de Govern de data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.  
 

Vista la proposta de convocatòria 01/2014 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals als 
laboratoris  de la UAB per a l’any 2015. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 
treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi 
destinat a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.  
 

Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució 

d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d'administració i d’organització.  
 

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

PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2015 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos 
als laboratoris de la UAB per a l’any 2015. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 

 
 

 
 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria-ajuts-compra-equips-proteccio-individual-2015
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-destinats-millorar-prevencio.riscos-laboratoris-UAB2015


BOUAB Núm. 126                              febrer / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 31 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Acord 05/2015, de 19 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari 

que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs 

acadèmics de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificat per Acord de consell de Govern de 12 de juny de 
2014. 
 
Atès que per aconseguir un millor control de les propostes de nous nomenaments i cessaments dels càrrecs de 
l’estructura variable, s’ha considerat oportú modificar la redacció de l’article 5 apartat 2 tot establint que les 
notificacions s’adreçaran a la Secretaria del Rector o Rectora en comptes de a l’Àrea de Personal Acadèmic, 
Investigador en Formació i de Suport a la Recerca. 

 
Atès el que disposa l’article 7.2 de la Normativa en Matèria de  normativa en matèria de  càrrecs acadèmics de 
direcció i de gestió de la UAB pel que fa a la distribució de punts per mèrits de gestió es proposa l’aprovació de 
l’esmentada distribució entre el professorat que exerceixi càrrecs de direcció i gestió a octubre de 2014. 
 
Vist l'article 10.4 lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en relació amb  les disposicions normatives de 
caràcter econòmic. 
 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en relació amb l’aprovació  i resolució dels 

assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en 
matèria d’administració i organització. 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de 
direcció de la UAB.  
 
SEGON. Aprovar la proposta de distribució de punts per mèrits de gestió entre el professorat que exerceix càrrecs 

de direcció i de gestió a data octubre 2014. [Document] 
 
TERCER. Elevar la proposta de modificació de la  Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de 

gestió de la UAB al Consell de Govern per a que exerceixi les seves funcions. 
 
QUART. Eleva la proposta d’aprovació de distribució de punts per mèrits de gestió  entre el professorat que 

exerceix càrrecs de direcció i de gestió a data octubre 2014 a la Comissió de Personal Acadèmic perquè en 
prenguin coneixement. 
 
CINQUÈ. Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
 

Acord 06/2015, de 19 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
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 
 

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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-de-distribucio-de-punts-per-merits-de-gestio-19-02-2015
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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'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la 
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar de les tarifes pels serveis prestats a aplicar pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC) per a l’exercici 2015. 
 
SEGON. Elevar aquesta ratificació al Consell Social per a que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART. 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. 
 

 

 
 
I.3.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 01/2015, de 20 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació pel reconeixement del Laboratori Centre 
de Serveis AFIN com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) promogut per la doctora Diana Marre. 

 
Atesa la memòria on manifesten els antecedents, els motius, l’estructura, els objectius i les activitats a 
desenvolupar pels integrants del LPS per justificar la idoneïtat del reconeixment 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 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 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement del Laboratori Centre de Serveis AFIN 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 d’investigació, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
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II.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni 31 de juliol de 2014, entre la UAB i la Universidad de Guadalajara (Mèxic), de cooperació internacional. 
 

Conveni 18 de febrer de 2015, entre la UAB i Chung Hua University (Taiwan), de cooperació internacional. 
 

 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 13 d’octubre de 2014, entre la UAB i SGS ICS Iberica, S.A, de col·laboració docent. 
 
Conveni de 3 de novembre de 2014, entre la UAB i Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (Zoo de Barcelona i 
Fundació del Zoo de Barcelona), per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's). 
 

Conveni de 13 de novembre de 2014, entre la UAB, Mutuam MPS, Residencia Tercera Edat l'Onada, SL ,Onada 
Serveis, Fundació Vallparadís, Mútua de Terrassa i la Fundació Institut Català de l'Envelliment (FICE), per a la 
creació de la Càtedra de Recerca en Serveis d'Atenció a la gent gran. 
 

Conveni de 1 de desembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV), encàrrec de 
gestió pel qual la UAB encomana a la FHCV la realització de crèdits (teòrics i pràctics) que per la seva naturalesa 
no poden ser impartits per la pròpia Universitat o han de ser impartits en un centre hospitalari veterinari. 

 
Conveni de 10 de desembre de 2014, entre la UAB i Sequentia Biotech SL, de col·laboració docent. 
 
Conveni d’11 de desembre de 2014, entre la UAB i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient (DAAM), per a l'establiment d'un programa de cooperació educativa per a la realització 
de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits. 

 
Conveni de 17 de desembre 2014, entre la UAB i l’Ajuntament de Barcelona, per al suport en l'organització de 
congressos o reunions científiques de caràcter internacional que se celebrin a Barcelona. 
 
Addenda de 2 de gener de 2015, entre la UAB i Sigma Gestión Universitaria, A.I.E, prorroga al conveni pel qual 
es formalitza l’encàrrec de gestió pel desenvolupament i manteniment d’aplicacions per a la gestió universitària - 

Any 2015. 

 
Conveni de 12 de gener de 2015, entre la UAB i la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (FIMIM), 
Cessió d'un equipament (sistema d'analgèsia per punció Von Frey dinàmic). 
 
Conveni de 13 de gener de 2015, entre la UAB i la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de 
Recerca, de col·laboració docent. 
 

Conveni de 23 de gener de 2015, entre la UAB i l’Ajuntament de Barcelona, pel qual l'Ajuntament facilitarà a la 
UAB la possibilitat que un nombre determinat d'alumnes realitzin pràctiques acadèmiques externes curriculars en 
diversos serveis municipals (Pràctiques Ajuntament de Barcelona). 
 
Addenda de 27 de gener de 2015, entre la UAB i el Centre Docent Santa Coloma, titular de l'Escola 
Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat", quarta addenda al conveni de col·laboració acadèmica 

subscrit el 21 de novembre de 2011 en relació a diferents titulacions en Infermeria, Fisioteràpia i coneixement en 

l'àmbit de la salut per la qual s'incorpora el títol oficial de MU en Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat 
Física. 
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Conveni de 29 de gener de 2015, entre la UAB i la Diputació de Barcelona (DIBA), conveni DIBA-UAB-Càtedra 

Enric Prat de la Riba per a l'organització del Congrés Universitari "1914-2014: la petja de la Mancomunitat de 
Catalunya" (16-18 desembre 2014). 

 
Conveni de 2 de febrer de 2015, entre la UAB i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB), per planificar i executar conjuntament tasques d'assessorament per desenvolupar les àrees de 
recerca i de formació de l'IERMB així com concretar i executar projectes estratègics socioeconòmics i territorials 
referits a l'àrea i regió metropolitanes de Barcelona. 
 

Addenda de 2 de febrer de 2015, entre la UAB i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB), per planificar i executar conjuntament tasques d'assessorament per desenvolupar les àrees de 
recerca i de formació de l'IERMB així com concretar i executar projectes estratègics socioeconòmics i territorials 
referits a l'àrea i regió metropolitanes de Barcelona. 
 
Conveni de 6 de febrer de 2015, entre la UAB i la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
"La Caixa", Acord de cessió gratuïta d'espai (dues sales al Palau Macaya). 
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III.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
 
 

III.1. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Aprovació del reconeixement del Laboratori Centre de Serveis AFIN com a Laboratori de Prestació de 
Serveis (LPS), a partir de l’acord  01/2015, de 20 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixements i 

Projectes Estratègics 
 
Codificació BADUS: 2620 
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IV.  Nomenaments  
 i cessaments 

 
 
 
IV.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor German Gan Quesada 

coordinador d’Estudis de Grau en Musicologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 

Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor Francesc Cortés Mir 
coordinador del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga de la Facultat de 
Filosofia i Lletres.  
 
Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Maria Saña Segui 
sotscoordinadora del Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 

Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor Oriol Farré Juste coordinador 
del Màster en Reptes de la Filosofia Contemporània de la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 
Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Marga León Ramón-Borja 
coordinador del Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP). 

 
Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Maria Prats Ferret 
coordinadora del Mínor en Estudis de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, del 17 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor Antonio Payà Panadés 
coordinador-secretari de la Coordinació docent  de Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina. 
 

Resolució del rector, del 19 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor Francisco Martin Villodres 
coordinador d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de  la Comunicació. 
 
Resolució del rector, del 19 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor José Rodriguez Bonfill 
coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de  la Comunicació. 
 
Resolució del rector, del 23 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor Josep Maria Salas Puig 

coordinador del Programa Universitat-Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa. 

 
Resolució del rector, del 19 de febrer de 2014, per la qual  nomena el senyor Carlos Guallarte Nuez director 
del Programa Universitat-Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 11 de febrer de 2015, per la qual el senyor Oriol Olesti Vila cessa com a 
sotscoordinador del Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució del rector, de 11 de febrer de 2015, per la qual la senyora Begoña Saez Tajafuerce cessa com a 
coordinadora del Màster en Reptes de la Filosofia Contemporània i Coordinadora del Doctorat en Filosofia de la 
Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució del rector, de 11 de febrer de 2015, per la qual el senyor Francesc Cortés Mir cessa com a 
coordinador d’Estudis de Grau en Musicologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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Resolució del rector, de 11 de febrer de 2015, per la qual la senyora Maria Saña Segui cessa com a 

coordinadora d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució del rector, de 11 de febrer de 2015, per la qual la senyora Begoña Saez Tajafuerce cessa com a 
coordinadora del Mínor en Estudis de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució del rector, de 17 de febrer de 2015, per la qual el senyor Joan Lluís Minguella Martí cessa com a 
coordinador-secretari de la Coordinació de la Unitat docent de Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 19 de febrer de 2015, per la qual el senyor Santiago Ramentol Massana cessa com a 
coordinador  d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 19 de febrer de 2015, per la qual la senyora Ana Maria Enrique Jiménez cessa com a 

coordinadora  d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació.  
  

 
 

IV.2. Escoles adscrites i vinculades   
[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, del 12  de febrer de 2015, per la qual  nomena la  senyora Carlota Riera Claret directora 
de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut. 
  

 
IV.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 12 de febrer de 2015, per la qual la senyora Imma Ubiergo Perramón cessa com a  

directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut. 
 
 
 

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

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor Daniel Gamper Sachse director 
del Departament de Filosofia. 
 

Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Olga Fernández Prat 
secretària del Departament de Filosofia. 
 

Resolució del rector, del 10 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Mª Dolors Riba Lloret 
coordinadora de Tercer Cicle i de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les 
Ciències de la Salut. 

 
Resolució del rector, del 18 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Mercè Giralt Carbonell 
coordinadora Unitat Fisiologia Animal (Biociències) del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 
Resolució del rector, del 18 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Carme Fuster Marqués 
coordinadora de la Unitat de Biologia cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia. 

 
Resolució del rector, del 18 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Catalina Casas Louzao 
coordinadora Unitat Fisiologia Mèdica del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 

Resolució del rector, del 19 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Ana Maria Enrique Jiménez 
secretària del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. 
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Resolució del rector, del 19 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora M. Luz Barbeito Veloso 

vicedirectora acadèmica i relacions externes del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual. 

 
Resolució del rector, del 19 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Anna Estany Profitós 
coordinadora de Doctorat de Filosofia del Departament de Filosofia. 
 
Resolució del rector, del 24 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor  Juli Cebrián Puyuelo secretari 
del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.  

 
Resolució del rector, del 24 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor  Juan José Perona Paez director 
del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.  
 
Resolució del rector, del 26 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor  Jordi Marquet Cortés 
coordinador d’Activitats de Transferència del Departament de Química. 
 

Resolució del rector, del 26 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora  Iluminada Gallardo García 
coordinadora del Doctorat en Electroquímica, Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució del rector, del 26 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora  Maria José Recoder Sellarés 
secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 

 

IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2015, per la qual el senyor Jaume Vives Brosa cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle i de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les 
Ciències de la Salut.  
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2015, per la qual el senyor Àngel Puyol González cessa com a 

director de Departament de Filosofia.  

 
Resolució del rector, de 17 de febrer de 2015, per la qual el senyor David Casacuberta Sevilla cessa com a 
secretari del Departament de Filosofia.  
 
Resolució del rector, de 18 de febrer de 2015, per la qual la senyora Amalia Molinero Egea cessa com a 
coordinadora Unitat Fisiologia Animal (Biociències) del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 

Resolució del rector, de 18 de febrer de 2015, per la qual la senyora Montserrat Solanas Garcia cessa com a 
coordinadora Unitat Fisiologia Mèdica del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 18 de febrer de 2015, per la qual la senyora Rosa Miró Ametller cessa com a 
coordinadora Unitat de Biologia cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia. 

 

Resolució del rector, de 19 de febrer de 2015, per la qual la senyora Elaine Lopes Da Silva cessa com a 
coordinadora de Pràctiques Externes del Màster Oficial del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i 
Comunicació Audiovisual.  
 
Resolució del rector, de 19 de febrer de 2015, per la qual el senyor Fernando Morales Morante cessa com a 
secretari del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.  

 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2015, per la qual la senyora Mercè Coll Alfonso cessa com a 
secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.  
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2015, per la qual el senyor Angel Rodríguez Bravo cessa com a 
director del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. 
 

Resolució del rector, de 26 de febrer de 2015, per la qual el senyor José Rodríguez Bonfill cessa com a 
secretari del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 

 
 
 
 



BOUAB Núm. 126                              febrer / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 40 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

IV.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de l’11 de febrer de 2015, per la qual  nomena la senyora Marga León Ramón-Borja 
coordinador del Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP). 
Resolució del rector, del 23 de febrer de 2015, per la qual  nomena el senyor Josep Cervelló Autuori director 
de la secció de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient.  

 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2015, per la qual el senyor Joan Subirats Humet cessa com a 
coordinador del Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social de l’Institut de Govern i Polítiques 

Públiques (IGOP). 
 
Resolució del rector, de 18 de febrer de 2015, per la qual el senyor Jeroen van der Bergh cessa com a 
sotsdirector de recerca de l’ICTA. 
 
Resolució del rector, de 23 de febrer de 2015, per la qual el senyor  Jordi Cors Meya cessa com a director de 
la secció de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient.  
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V. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Resolucions  
 
 

Resolució del rector, de 17 de febrer de 2015, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l'accés a 
places de professor agregat en règim de contracte laboral en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla: 

 
 

Codi UAB-AG-08 i UAB-AG-09 

Nombre de places 2 

Categoria Agregat/ada 

Departament al qual està adscrita Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil bioquímica i biologia molecular 

Adjudicació José Ramón Bayascas Ramírez  

Adjudicació David Reverter Cendrós  

 
 

 

V.1.2. Comissió de reclamacions  
 
Acord 01/2015, de 3 de febrer, de la Comissió de Reclamacions, pel qual s’acorda proposar al rector la 
inadmissió de la reclamació presentada contra l'exclusió de la primera fase del concurs convocat dins del programa 

Serra Húnter. 

 
 
 

V.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de  3 de febrer de 2015, per la qual 
es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’una plaça d’Administrador/a de Centre (personal laboral grup 

1), amb destinació a l’Administració ce Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 

 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de febrer de 2015, pel qual es 
convoca per a la provisió extraordinària,  mitjançant comissió de serveis, de la plaça de gestor/a departamental 
amb destinació al Departament de Física (Administració de Centre de Ciències i de Biociències). 
 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 11 de febrer de 2015, pel qual es 
convoca per a la provisió extraordinària amb destinació a la Unitat Docent Germans Trias i Pujol (Administració de 

Centre de Medicina).   
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 12 de febrer de 2015, per la qual 
es resol, parcialment, la convocatòria de concurs específic per proveir quatre places  d’administratiu/iva  (C1 18) i 
es declaren desertes, per manca de participants, la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Unitat Tècnica de 
Doctorat de l’Administració d’Espais de la Zona Cívica (opció 18UT) i la plaça d’administratiu/iva amb destinació a 
la Unitat de Compres de l’Oficina de Compres i Contractació (opció 18CC) 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 16 de febrer de 2015, per la qual 
es convoca concurs intern per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de 2 places de Cap d’Àrea, amb 
destinació a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis i l’Àrea d’Organització i Planificació. 
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Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de febrer de 2015, per la qual 
es convoca concurs específic per proveir la plaça de gestor/a d’afers acadèmics  amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de Ciències de l’Educació (Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i 
d’Interpretació). 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de febrer de 2015,  per la qual 
 es convoca concurs específic per proveir la plaça de cap d’unitat  amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals 
i Gestió de Personal (Àrea de Personal d’Administració i Serveis) 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de febrer de 2015, per la qual 
 es convoca procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic/a superior (grup laboral 1), amb caràcter temporal, 
amb destinació a la Unitat de Formació (Àrea de Personal d’Administració i Serveis) 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25  de febrer de 2015, per la qual 

es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana (personal 
laboral de grup 2) amb destinació a l‘Oficina de Qualitat Docent de la UAB. 
 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 2 de febrer de 2015, per la 
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats d’adjunt de l’SLIPI de la Facultat de Dret i 
Aulari Central al senyor José Antonio Segura Rubio. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 2 de febrer de 2015, per la qual 

s’adapta el nomenament del senyor Jordi Armengol Umbert, que ocupa la plaça L00619) (LG1I) com a cap de la 
Unitat de Promoció de Campus, de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 2 de febrer de 2015, per la qual 

s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i responsabilitats d’adjunt de l’SLIPI de la Facultat d’Economia i 
Empresa, al senyor Daniel Hernández Ibáñez. 
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 2 de febrer de 2015, per la qual 
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats d’adjunt de l’SLIPI de la Facultat de 
Ciències Polítiques i de Sociologia, al senyor Marc Peral Canalda. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 3 de febrer de 2015, per la qual 
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, en torn de 
nit, al senyor Julián Cañadas de la Paz. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 4 de febrer de 2015, per la qual 
s’encarrega, amb caràcter provisional, la gestió de processos administratius, de la plaça F05999, a l’Àrea 
d’Economia i Finances a la senyora Carme Hernández Canossa. 
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 5 de febrer de 2015, per la que 

es destina, amb caràcter definitiu, amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances, per la plaça (F01089), a la 
senyora Àngels Boncompte Satorras. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 5 de febrer de 2015, per la es 
deixa sense efectes la resolució de comissió de serveis del senyor Xavier Cabrera Majoral. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 5 de febrer de 2015, per la es 

destina, amb caràcter definitiu, per ocupar la plaça (F01051) com a coordinador/a administratiu/va amb destinació 
al Gabinet de Suport a l’Equip de Govern a la senyora Maria Luna Santana Aguilar. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 6 de febrer de 2015, per la qual 
s’adscriu, en comissió de serveis, com a gestor/a de col·leccions amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials 
a la senyora Elisa Isabel Campos Pérez. 
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 6 de febrer de 2015, per la qual 
s’adscriu, en comissió de serveis, per ocupar la plaça F02445 (A2, nivell 23.2) com a gestor/a de col·leccions amb 
destinació a la Biblioteca d’Humanitats a la senyora Ana Escañuela Barradas. 
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Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 

qual es resol el concurs específic per proveir dues places  d’administratiu/iva  (C1 18) amb destinació al 
Departament de Psicobiologia i Metodologia de Ciències de la Salut i al Departament de Química, respectivament, i 

s’adjudica la plaça, en el torn de trasllat, amb destinació al Departament de Psicobiologia i Metodologia de Ciències 
de la Salut  al Sr. Xavier Cabrera Majoral.   
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 
qual es destina, amb caràcter provisional, per un període màxim de 6 mesos, com a reforç de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) al senyor Bernat Rodríguez Clanxet. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 
qual es manté l’adscripció, amb caràcter provisional a l’Oficina de Medi Ambient a la senyora Maria Arpí Acebron. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Jordi Badosa Ortuño, la gestió dels processos administratius 
a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 
qual es manté l’adscripció amb caràcter provisional a la Unitat d’Usabilitat, Accessibilitat i Presentació de l’Àrea de 
Planificació i Sistemes de la Informació, per un període de 6 mesos, al senyor Miguel Àngel Colobran Huguet. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 
qual es deixa sense efectes l’encàrrec de funcions de la senyora M. Ángeles Guijarro Martin. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 
qual es manté, en comissió de serveis, per un període màxim de 6 mesos, a l’Institut de Ciències de l’Educació, la 
senyora Lluïsa Luque Calzado. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de febrer de 2015,  per la 

qual s’encarrega, amb caràcter provisional, la gestió dels processos administratius, a la Unitat Docent Parc Salut 
Mar (Facultat de Medicina) al senyor Josep Manel Montero Muñoz. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 12 de febrer de 2015, per la qual 
es resol l'anunci de provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça d’administratiu/iva 
responsable (C1 22) amb destinació a la Unitat de Gestió de Dades de Recursos Humans de l’Àrea de Personal 
Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca favorable al Sr. Jordi Alfonso Quintana. 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 18 de febrer de 2015, per la qual 
es resol l'anunci de provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça d’administratiu/iva 
especialista (C1 21) amb destinació a la Unitat Docent Germans Trias i Pujol (Administració de Centre de Medicina) 
declarant deserta la comissió de serveis 

Resolució del gerent, de 18 de febrer de 2015, per la qual es nomena el senyor Néstor González Molinero, 
funcionari interí de l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestor (A2, nivell 22.1), amb destinació al Servei 
de Llengües. 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 18 de febrer de 2015, per la qual 
es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Mercader Botella, com a gestora d’afers acadèmics i 
projectes de l’Institut de Ciències de l’Educació. 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 23 de febrer de 2015, per la qual 
es resol l’anunci de provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça de gestor/a departamental 
(A2 23.3) amb destinació al Departament de Física (Administració de Centre de Ciències i Biociències) declarant 

deserta la comissió de serveis. 

Resolució del gerent, de 23 de febrer de 2015, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, per a ocupar la 
plaça (L00031) com a Cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, a la senyora Isabel Durbán Garcia. 

Resolució del gerent, de 23 de febrer de 2015, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, per a ocupar la 
plaça com a Cap de l’Àrea d’Organització i Planificació, a la senyora Montserrat Peregrina Pedrola. 
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