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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 10/2015, de 30 d’abril de 2015, 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 13/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de març en relació a la creació de títols de màster 
universitari. 

 
Vist l’acord CA 06/2015 pres per la Comissió Acadèmica de 17 d’abril 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) Desenvolupament Internacional, d’acord amb el que consta en el document CA 05/04-2015. 
b) Joventut i Societat, d’acord amb el que consta en el document CA 06/04-2015. 

c) Polítiques Socials i Acció Comunitària, d’acord amb el que consta en el document CA 07/04-2015. 

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)   Desenvolupament Internacional, d’acord amb el que consta en el document PLE 06/04-2015. 
b)   Joventut i Societat, d’acord amb el que consta en el document PLE 07/04-2015. 

c)    Polítiques Socials i Acció Comunitària, d’acord amb el que consta en el document PLE 08/04-2015. 
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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. 
  

 
 
Acord 11/2015, de 30 d’abril de 2015, 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 14/2015 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de març de 2015, en relació a la creació de títols 

de màster i diploma de postgrau propis. 
 
Vist l’acord CA 07/2015 pres per la Comissió Acadèmica de 17 d’abril de 2015, que estableix: Informar 
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació del nou títol de 
màster propi, per al curs 2015/2016: Màster en Neuromàrketing, d’acord amb el que consta en el document CA 

08/04-2015. 2) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents: 
a) Màster en Direcció de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació, que passa a denominar-se Màster en 
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació. b) Màster en Estratègia i Creativitat Interactiva, que 
passa a denominar-se Màster en Estratègia i Creativitat Digital. c) Màster en Ciència i Benestar de l’Animal de 
Laboratori, que passa a denominar-se Màster en Laboratory Animal Science and Welfare. d) Diploma de 
Postgrau en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-se Diploma de postgrau en Estratègia i 
Creativitat Digital. e) Diploma de Postgrau en Disseny de Publicacions Digitals, que passa a denominar-se 

Diploma de Postgrau en Disseny Web. 3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 
l'execució i el seguiment d’aquest acord. 4)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

S'acorda 
  
1)   Aprovar la creació del nou títol de màster propi, per al curs 2015/2016: Màster en Neuromàrketing, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 09/04-2015. 
  
2)   Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents: 
  

a)   Màster en Direcció de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació, que passa adenominar-seMàster en 
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació. 
b)   Màster en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-se Màster en Estratègia i Creativitat 
Digital. 
c) Màster en Ciència i Benestar de l’Animal de Laboratori, que passa adenominar-se Màster en 

LaboratoryAnimal Science and Welfare. 
d)   Diploma de Postgrau en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-seDiploma de postgrau 

en Estratègia i Creativitat Digital. 
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e)   Diploma de Postgrau en Disseny de Publicacions Digitals, que passa adenominar-se Diploma de Postgrau en 

Disseny Web. 
  

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

 
Acord 12/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 
 
Adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació com a centre adscrit a la UAB 
  
Exposició de motius 
  

Atesa la  petició de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de data 19 de desembre de 2015, en què 
sol·licita a la Universitat Autònoma de Barcelona l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona-Formació (fUABf) (document PLE 10/04-2015) 
  
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració (document PLE 11/04-2015). 
  
Atesa la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció (document PLE 12/04-2015). 

  
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, que regula l’adscripció de centres d’educació superior a una universitat pública. 
  
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que l’adscripció 
de centres docents a una universitat pública correspon al departament competent en matèria d’universitats, a 

proposta del Consell Social i amb l’informe previ del Consell de Govern. 
  

Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de 
centres docents d’ensenyament superior. 
  
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament 
ala 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 19/2015 pres pel Consell de Govern  en data 19 de març de 2015, en relació a l’aprovació de la 
proposta d’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) com a centre 

adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Vist l’acord CA 09/2015  pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social en data 17 d’abril de 2015, en virtut 

del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Informar 
favorablement la proposta d’adscripció de l’Escola Universitat Autònoma de Barcelona- Formació (fUABf) com 
centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en els documents CA 12/04-

2015. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat l’execució i el seguiment d’aquest acord. 4)     Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  

S'acorda  
  
1)   Informar favorablement la proposta d’adscripció de l’Escola Universitat Autònoma de Barcelona- Formació 
(fUABf) com centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 12/04-2015. 

  
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la 

Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
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3)      Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

4)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 13/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 

 
Canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud de canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert, adscrita a la UAB en data 13 de juny, a 
favor de la Fundació Salut i Envelliment UAB. (documents PLE 13/04-2015, PLE 14/04-2015, PLE 15/04-2015, 

PLE 16/04-2015, PLE 17/04-2015). 
  
Vistos els articles 5.3 i 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i les seves posteriors 
modificacions. 
  
Vistos els articles 105 i 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a universitats públiques de centres 
docents d’ensenyament superior. 
  
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a 
la UAB. 
  

Vist l’article 29.1.a del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist l’acord 23/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març de 2015, en relació a l’aprovació 
del canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert a favor de la Fundació Salut i Envelliment UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Vist l’acord CA 10/2015 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB reunida el 17 d’abril de 
2015, en virtut del qual s’acorda informar favorablement alPle del Consell Social la proposta d’acord següent: 
1)Informar favorablement la proposta de canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert a favor de la Fundació 
Salut i Envelliment UAB. 2) Comunicar acord al departament competent en matèria d’universitats de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat l’execució i seguiment dels punts primer i segon d’aquest acord. 4)          Comunicar aquest acord 
a la Fundació Salut i Envelliment UAB, als efectes que siguin oportuns. 5)         Comunicar aquest acord a la 

vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.. 
  

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

  
1)  Informar favorablement la proposta de canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert a favor de la Fundació 
Salut i Envelliment UAB. 
  
2)  Comunicar aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes que siguin oportuns. 
  

3)  Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment dels punts primer i 
segon d’aquest acord. 
  
4)  Comunicar aquest acord a la Fundació Salut i Envelliment UAB, als efectes que siguin oportuns. 
  

5)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es 
portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 14/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 
 

Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2014 (previsió de liquidació) i l’exercici 2015. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 

de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a 
l’exercici  2015. 
  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions 

econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 14 /2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 26 de març, el qual estableix: 

1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de 
l’exercici 2014 (previsió de liquidació) i l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 14 bis/03-
2015; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2014 i 2015 de la 
UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

  
S'acorda  

  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
de l’exercici 2014 (previsió de liquidació) i l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 
18/04-2015. 
  

 
Acord 15/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 
 
Cessió d’ús a la Fundació Markets, Organitzacions and Votes in Economics. 
  
Exposició de motius 
  

Atès que per acord 11/2008  pres pel Ple del Consell Social de la UAB en data 28 de febrer de 2008, es va 
aprovar la participació de la UAB en el Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economis’ (MOVE), la 
constitució del qual va ser aprovada per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. GOV/210/2008, 

de 16 de desembre, i integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en matèria 
de recerca i per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  

Atès que en data 18 de juliol de 2013 la Generalitat de Catalunya va comunicar la seva voluntat de desvincular-
se del consorci i que en data 17 de setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va acordar promoure les 
actuacions necessàries per fer efectiva la desvinculació de l’Administració de la Generalitat del Consorci MOVE. 
  
Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Economics promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 
d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 

internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 
Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol 
mundial d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 
  
Atès que la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics té un patronat integrat per nou (9) 

patrons, dos (2) dels quals són designats per la Fundació Parc de Recerca de la UAB. 
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Atès que per acord 95/2014, pres pel Ple del Consell Social de la UAB, de data 18 de desembre de 2014 es va 

aprovar la dissolució del Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) mitjançant la cessió 
global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en els termes del projecte 

de dissolució per cessió global d’actius i passius i de la memòria sobre la viabilitat de l’operació. 
  
Atès que va quedar pendent la formalització amb la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics la 
cessió d’ús d’espais corresponents i que persisteix la voluntat tant de l’esmentada Fundació com de la 
Universitat de cedir l’ús d’espais perquè l’esmentada Fundació pugui desenvolupar les seves finalitats 
fundacionals, en les següents condicions: 

  
-  Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a la planta 1, 
despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 
  
-  Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i despeses de 
fluïds. 
  

-  Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic període 
de 5 anys més. 
  
-  Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Economics.  
  
Vistos els articles 93 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 

Públiques. 
  
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. 

  
Vistos els articles 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya. 
   
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Vist l’acord 25/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març de 2015, en virtut del qual 
s’aprova autoritzar la cessió d’ús d’uns espais a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics. 
  
Vist l’acord 11/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 26 de març, 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 a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais que es passen a 
identificar, en els següents termes:  
  

-  Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a la planta 1, 
despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 
  

-    Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i despeses de 
fluids. 
  
-   Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic 
període de 5 anys més. 
  
-    Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes in 

Economics.  
  
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. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda  
  
1)    Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais que es 

passen a identificar, en els següents termes:  
  
-     Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a la planta 
1, despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 
  
-    Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i despeses de 
fluids. 

  
-   Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic 
període de 5 anys més. 
  
-    Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Economics.  
  

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 16/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 

 
Autorització d’un contracte de llicència de patent. 
  
Exposició de motius 
  
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) és titular de d’una Sol·licitud de Patent Prioritària 
EP11382257 –presentada el 27 de juliol de 2011 (abandonada)- i d’una Sol·licitud de Patent Internacional 

PCT/EP2012/064797, presentada el 27de juliol de 2012 i extensió Nacional/Regional al Canada (CA2843182), 
als EEUU (13/235,287) i a Europa (EP2750519) desenvolupada pel grup de recerca de la doctora Montserrat 
Llagostera (Tecnologia). 

  
Atès que en data 8 de març de 2014 la UAB va formalitzar amb ENSIS SCIENCES, S.L. i amb GUM PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC un contracte d’opció per negociar de forma exclusiva un contracte de llicència amb la 

UAB sobre l’esmentada tecnologia (Document PLE 19/04-2015 -Confidencial a disposició dels membres del Ple 
del Consell Social a la Secretària Tècnica del Consell Social-). 
  
Atès que la UAB i GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC estan interessades en formalitzar un contracte de 
llicència sobre la Tecnologia anteriorment indicada, en virtut de la qual la UAB llicencia, amb exclusivitat, la 
Sol·licitud de Patent Prioritària EP11382257 –presentada el 27 de juliol de 2011 (abandonada)- i d’una 
Sol·licitud de Patent Internacional PCT/EP2012/064797, presentada el 27de juliol de 2012 i extensió 

Nacional/Regional al Canada (CA2843182), als EEUU (13/235,287) i a Europa (EP2750519) i un know how, en 
tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i condicions en els 
termes establerts al Document PLE 20/04/2015 - Confidencial a disposició dels membres del Ple del Consell 
Social a la Secretària Tècnica del Consell Social-. 
  

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 13/3/2015 
(Document  PLE 21/04-2015). 
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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 26/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març de 2015, en relació a l’aprovació 
d’autoritzar la formalització d’un contracte de llicència amb GUM PRODUCTS INTERNATIONAL. 
  
Vist l’acord 12/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 26 de març, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Autoritzar la 

formalització d’un contracte de llicència amb GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC sobre la Sol·licitud de 
Patent Internacional PCT/EP2012/064797 i extensió Nacional/Regional al Canada (CA2843182),  als EEUU 
(13/235,287) i a Europa  (EP2750519) i un know-how, en tot el món i pel termini de durada dels drets de 
propietat industrial, a canvi d’un cànon i en els termes establerts al document CE 07/03-2015; 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)  Autoritzar la formalització d’un contracte de llicència amb GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC sobre la 
Sol·licitud de Patent Internacional PCT/EP2012/064797 i extensió Nacional/Regional al Canada (CA2843182), 

als EEUU (13/235,287) i a Europa (EP2750519) i un know-how, en tot el món i pel termini de durada dels drets 
de propietat industrial, a canvi d’un cànon i condicions en els termes establerts al document PLE 20/04/2015. 

  
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. 

 
 
 
Acord 17/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 
 
Ratificació i autorització de convenis per a la cessió d’instal·lacions científiques. 
  

Exposició de motius 
  
1. Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte 

“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public 
buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb 
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian 

Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània, 
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i 
‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya. 
  
Atès que aquest el Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal 
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement 
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes 

empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per 
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables. 
  
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB ha de portar a terme quatre (4) instal·lacions 
d’energies solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al 

propietari de naturalesa pública titular de l’edifici (document PLE 22/04-2015 i document PLE 23/04-2015). 
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2. Atès que en data 10 de febrer de 2014, la UAB en qualitat d’entitat coordinadora, va publicar al DOGC la 

licitació núm. 3/2014 del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema pilot de tecnologia DISH 
STIRLING i PARABOLIC TROUGH, el qual es va dividir en dos lots: 

  
-  Lot 1: Fabricació, instal·lació i posada en funcionament del sistema pilot DISH STIRLING i del sistema solar 
PARABOLIC TROUGH, adjudicat a SOLTERM INSTAL·LACIONS, SCP en data 11 d’abril de 2014 perquè 
s’executés en el termini de 14 setmanes des de la seva formalització. 
  
-   Lot 2: Servei de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisi de funcionament dels sistemes pilots referits i 

formació en relació a les anteriors instal·lacions pilots, adjudicat a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
  
Atès que un cop adquirit per la UAB el sistema pilot DISH STIRLING i sistema solar PARABOLIG TRHOUGH, la 
UAB en data 2 de desembre de 2014 va formalitzar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya (document PLE 24/04-2015). 
  
Atès que els esmentats equipaments tenen la condició de prototipus i per a tal finalitat van ser adquirits per la 

UAB i, per tant, un cop finalitzat el projecte científic que va finançar l’adquisició dels aparells, aquests es 
consideren amortitzats. 
  
Atès que a l’acord formalitzat entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya es va pactar que en una 
primera fase la UAB, titular dels prototipus tenia el dret d’ús d’espais de les respectives institucions per ubicar-
los i fer-los servir i que, posteriorment, en una segona fase, un cop amortitzat el valor del prototipus per haver 
finalitzat el projecte científic, les esmentades institucions esdevindrien titulars dels esmentats prototipus. 

  
Atès que aquests pactes de transmissió de titularitat del bé moble van quedar sotmesos a l’aprovació per part 
dels òrgans de govern de la UAB. 
  
3. Atès que la UAB va treure les següents licitacions: 
  

-    2/2015: Servei d’execució de tres instal·lacions fotovoltaiques integrades (BIPV) en edificis públics, el qual 
va ser adjudicat pels tràmits del procediment negociat sense publicitat a l’empresa TFM ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA, S.A. (document PLE 25/04-2015). 
  
-    4/2015: Subministrament de mòduls fotovoltaics per tres aplicacions BIPV en edificis públics, el qual va ser 
adjudicar pels tràmits del procediment negociat sense publicitat a l’empresa VIDURGLASS, S.L. (document PLE 
26/04-2015). 

  
-    5/2015: Subministrament dels inversors i els sistemes de control i monitorització (BOS) de tres 
instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics, el qual va ser adjudicar pels tràmits del procediment negociat 
sense publicitat a l’empresa ABC SANT CUGAT, S.L. (document PLE 27/04-2015). 
  
Atès que la UAB vol formalitzar tres acords amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet 
i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut dels quals la UAB es comprometrà a instal·lar en edificis de la 

seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides mitjançant les contractacions 2/2015, 4/2015 i 
5/2015, respectivament, i un cop finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la UAB cedirà la 
titularitat dels referides instal·lacions a les institucions públiques recipiendàries, d’acord amb els termes de 

l’esmentat Projecte de recerca. 
  
4.Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

Administracions Públiques; 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: l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del 
reglament del patrimoni de Catalunya;  l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB; i l’article 28.2. apartat g, del 
Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
5.Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

6.Atesa la proposta de la vicerectora d’investigació de la UAB. 
  
7.Vist l’acord 27/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març de 2015, en relació a la 
ratificació del conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i l’autorització de la formalització de tres convenis de col·laboració amb l’Agència 

d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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8.Vist l’acord 13/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 26 de març, en virtut del 

qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Ratificar el 
conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de 

Catalunya en data 2 de desembre de 2014 (document CE 11/03-2015) per ubicar sistema pilot de tecnologia 
DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i per la 
seva posterior cessió; 2)Autoritzar la formalització de tres convenis de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut dels quals la UAB 
es comprometrà a instal·lar en edificis de la seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides mitjançant 
les contractacions 2/2015, 4/2015 i 5/2015, respectivament, i un cop finalitzat el període del Projecte de 

recerca DIDSOLIT-PB, la Universitat Autònoma de Barcelona cedirà la titularitat dels referides instal·lacions a 
les institucions públiques recipiendàries, d’acord amb els termes de l’esmentat Projecte de recerca; 
3)Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment 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. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda  
  
1)  Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 (document PLE 24/04-2015) per ubicar el sistema 
pilot de tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i per la seva posterior cessió. 
  

2)  Autoritzar la formalització de tres convenis de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la 
Fundació Sanitària Mollet i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut dels quals la UAB es comprometrà a 
instal·lar en edificis de la seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides mitjançant les contractacions 
2/2015, 4/2015 i 5/2015, respectivament, i un cop finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la 
Universitat Autònoma de Barcelona cedirà la titularitat dels referides instal·lacions a les institucions públiques 
recipiendàries, d’acord amb els termes de l’esmentat Projecte de recerca. 

  
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 18/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 
 
Autorització per donar de baixa béns mobles. 
  
Exposició de motius 
  

Atesa la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb l’autorització per donar de baixa 
béns mobles. 
  

Atès que en virtut de l’acord del Consell de Govern número 53/2011, de 13 de juliol, es va encarregar a la 
secretària general l’elaboració d’una proposta de procediment que desenvolupi i simplifiqui la tramitació dels 
expedients de disposició de béns patrimonials de la UAB. Aquesta proposta es troba actualment en procés 

d’elaboració, però esdevé oportú avançar en alguns aspectes. 
  
Atès l’article 64.q) del Estatuts de la UAB en relació al procediment d’afectació i desafectació al domini públic 
dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials’. 
  
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atès que recurrentment la UAB té necessitat de desfer-se de determinats béns i donar-los de baixa de 
l’inventari general de béns i drets de la UAB per circumstàncies tals com vendes, robatoris, 
deteriorament/deixalleria, donacions per valors inferiors als 1.500 euros cadascun (document PLE 28/04-2015).   
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Atès que es considera necessari la concreció d’un límit econòmic per part del Consell Social a partir del qual la 

UAB pugui procedir a donar de baixa béns que consten a l’inventari general de drets i béns de la UAB sense 
haver de demanar l’autorització específica del Consell Social. 

  
Vist l’acord  24/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març, en virtut del qual s’aprova 
proposar al Consell Social l’autorització per donar de baixa béns mobles. 
  
Vist l’acord 20/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 26 de març, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Autoritzar al 

rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per valor inferior als 1.500 
euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta d 
ela Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions 
portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic, de conformitat amb el document CE 20/03-2015; 
2)Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el 
present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda  
  
1)     Autoritzar al rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per 
valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres 
persones, a proposta d ela Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de 

totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic, de conformitat amb el document 
PLE 28/04-2015. 
  
2)     Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)     Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu.el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
 
 
Acord 19/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 
 

Col·laboració en el Programa UAB-Impuls, per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb discapacitat de la 
UAB 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats. 

  
Vist l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Atès que el Programa UABImpuls, de la Fundació Autònoma Solidària, per al que es proposa la col·laboració del 
Consell Social mitjançant una aportació de 10.800 euros ha estat presentat per ser tractat en la Comissió 
Societat-Universitat del Consell Social, entre d’altres propostes. 

  
Atès que les reunions de la Comissió Societat-Universitat previstes per al mes de març i abril de 2015 no s’han 
pogut dur a terme per raons justificades i prenent en consideració la urgència de determinar si procedeix la 
col·laboració del Consell Social per donar continuïtat a la segona fase del Programa UABImpuls, la primera fase 
del qual finalitza el mes de maig de 2015. 
  
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist l’article 14 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
  
Vista la disponibilitat del pressupost 2015 del Consell Social per a accions en l’àmbit societat-universitat, 

aprovat en acord 93/2014 pel Ple de 18 de desembre. 
  

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

1)    Aprovar col·laborar en el Programa UABImpuls per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb 
discapacitat de la UAB de la Fundació Autònoma Solidària mitjançant una aportació de 10.800 euros, i d’acord 
amb el que consta en el document PLE 29/04-2015). 
  
2)    Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació i al director de la Fundació Autònoma 
Solidària, als efectes de les gestions que siguin pertinents. 

 
 
 
Acord 20/2015, de 30 d’abril de 2015, del Consell Social 
 
Nomenament de vocal en la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
  

Exposició de motius 
  
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que disposa que els membres 
del Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un 
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits 
pel mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys. 
  

Atès que en data 4 de març de 2015 es van incorporar al Claustre els nous membres escollits en representació 
dels estudiants i es van escollir els representants dels estudiants en el Consell de Govern. Això ha comportat 
que l’estudiant del Consell de Govern membre del Consell Social, senyor Matias Moreno Alegre, hagi causat 
baixa com a membre del Consell de Govern i, per tant, s’hagi procedit a l’elecció corresponent. 
  
Vist l’acord 31/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març, pel qual s’aprova nomenar 

l’estudiant David Montpeyó Garcia-Moreno representant del Consell de Govern en el Consell Social. 
  

Vistos els articles 24.1 i 28.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el president de la Comissió Acadèmica i el 
senyor David Montpeyó Garcia-Moreno, proposa el senyor David Montpeyó Garcia-Morenocom a membre vocal 
de la Comissió Acadèmica del Consell Social, en substitució del senyor Matias Moreno Alegre. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda 
  
Nomenar el senyor David Montpeyó Garcia-Moreno membre vocal de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
de la UAB. 

 
 

 
I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 06/2015, de 17 d’abril de 2015, 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. 
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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 13/2015 pres pel Consell de Govern de 19 de març 2015, que estableix el següent: PRIMER.- 
Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: -Desenvolupament Internacional -Joventut i 
Societat -Polítiques Socials i Acció Comunitària SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster 

universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar al vicerector de 
Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. QUART.- Comunicar els 
presents acords a la 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) Desenvolupament Internacional, d’acord amb el que consta en el document CA 05/04-2015. 
b) Joventut i Societat, d’acord amb el que consta en el document CA 06/04-2015. 

c) Polítiques Socials i Acció Comunitària, d’acord amb el que consta en el document CA 07/04-2015. 
  
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. 
 

 
Acord 07/2015, de 17 d’abril de 2015, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

Creació i modificació de títols de màster  propis i diplomes de postgrau. 

  
Exposició de motius 
  

Ateses les peticions de creació i modificació de màsters propis i diplomes de postgrau 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. 
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Vist l’acord 14/2015, pres pel Consell de Govern de 19 de març de 2015, que estableix el següent: PRIMER.- 

Aprovar la creació del nou títol de màster propi següent, per al curs 2015/2016: -Màster en Neuromàrqueting. 
SEGON.-Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents: -

Màster en Direcció de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació, que passa a denominar-se Màster en 
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació -Màster en Estratègia i Creativitat Interactiva, que 
passa a denominar-se Màster en Estratègia i Creativitat Digital -Màster en Ciència i Benestar de l’Animal de 
Laboratori, que passa a denominar-se Màster en Laboratory Animal Science and Welfare  -Diploma de Postgrau 
en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-se Diploma de postgrau en Estratègia i 
Creativitat Digital.-Diploma de Postgrau en Disseny de Publicacions Digitals, que passa a denominar-se 

Diploma de Postgrau en Disseny Web. TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de 
màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. QUART.- Encarregar a la 
vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords primer, segon i tercer. 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al 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 del nou títol de màster propi, per al curs 2015/2016: Màster en Neuromàrketing, 
d’acord amb el que consta en el document CA 08/04-2015. 
  

2.    Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents: 
  
a)   Màster en Direcció de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació, que passa a denominar-se Màster en 
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació 
b)   Màster en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-se Màster en Estratègia i Creativitat 
Digital 

c)   Màster en Ciència i Benestar de l’Animal de Laboratori, que passa a denominar-se Màster en Laboratory 
Animal Science and Welfare 

d)   Diploma de Postgrau en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-se Diploma de 
postgrau en Estratègia i Creativitat Digital 
e)   Diploma de Postgrau en Disseny de Publicacions Digitals, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau 
en Disseny Web 
  

3.    Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
4.    Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 08/2015, de 17 d’abril de 2015, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Projecte de modificació de la Normativa de Permanència dels estudiants de la UAB 

  
Exposició de motius. 
  
Vist que el Consell Social de la UAB va aprovar, per acord de data 7 de juny de 2011, la normativa sobre la 

permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, amb l’objectiu d’assolir uns millors indicadors 
d’aprofitament i de rendiment dels estudiants davant de la nova estructuració dels ensenyaments universitaris 
iniciada per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril. 
  
Atès que aquesta normativa va entrar en vigor el curs 2011-2012 i s’ha aplicat durant els primers cursos 
d’implementació dels ensenyaments de grau i màster dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i 

vist que la Disposició Final Primera d’aquesta normativa estableix que s’ha de revisar al cap de tres anys 
d’haver entrat en vigor. 
  
Atesa la necessitat de modificar els articles de la Normativa sobre la permanència als estudis oficials de grau i 

de màster de la UAB, pel que fa als crèdits que poden matricular els alumnes de nou accés que s’incorporen al 
primer curs, tant si es matriculen en règim de dedicació a temps complet o en règim de dedicació a temps 
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parcial; al termini de permanència i a l’obligatorietat de matricular les assignatures o mòduls bàsics o 

obligatoris no superats per poder matricular assignatures per primera vegada. 
  

Vist l’article 46.3 de la Llei 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, que estableix que el Consell Social, previ informe del Consejo de Universidades, aprovarà les 
normes que regulen el progrés i la permanència a la universitat dels estudiants. 
  
Atès que la normativa sobre la permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB es va incorporar 
com a Títol V del Text Refós de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de 
juliol. 
  
Vist l’acord 15/2015 del Consell de Govern de la UAB reunit el dia 19 de març de 2015, pel qual s’acorda 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la Normativa sobre la permanència en els estudis oficials 
de grau i de postgrau a la UAB. . SEGON.- Elevar aquest informe al Consell Social per tal que exerceixin les 
competències que li són pròpies. TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 

l’execució i el seguiment d’aquesta acords, i, especialment, pel que fa al tràmit d’aprovació d’aquesta 
normativa. QUART.- Incorporar el text d’aquesta normativa que resulti aprovat pel Consell Social al Títol V del 
Text Refós de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. 
  
Atès l’article 90.I de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  

Atès l’article 29.1.c) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord PLE 08/2015 del Ple del Consell Social reunit el 12 de març de 2015, pel qual s’acorda  1)Delegar 
puntualment en la propera Comissió Acadèmica del Consell Social la competència per a l’aprovació del projecte 
de modificació de la normativa de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Ple del Consell Social el 20 de juny de 2011 i la seva tramesa al Consejo de Universidades als efectes de 

l’informe corresponent. 2) Encarregar al president de la Comissió Acadèmica del Consell per a que informi de 
l’exercici de l’anterior delegació en el proper plenari del Consell Social. 3) Publicar aquest acord al Butlletí 

Oficial de la UAB i a la Seu Electrònica del la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda 

  
Aprovar el projecte de modificació de la Normativa sobre la permanència en els estudis oficials de grau i de 
postgrau a la UAB.aprovada pel Consell Social el 20 de juny de 2011,segons consta en el document CA 09/04-
2015 als efectes de trametre-la al Consejo de Universidades per a l’informe corresponent. 
 
 
 

Acord 09/2015, de 17 d’abril de 2015, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Adscripció de l’Escola Fundació Autònoma de Barcelona-Formació com a centre adscrit a la UAB 
  
Exposició de motius 
  

Atesa lapetició de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de data 19 de desembre de 2015, en què 
sol·licita a la Universitat Autònoma de Barcelona l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona-Formació (fUABf). (document CA 10/04-2015) 
  
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica (document CA 11/04-2015). 
  
Atesa la memòria que es presenta per a la proposta d’adscripció (document CA 12/04-2015) 

  
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, que regula l’adscripció de centres d’educació superior a una universitat pública.  
  



BOUAB Núm. 128                                 abril / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 17 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que l’adscripció 

de centres docents a una universitat pública correspon al departament competent en matèria d’universitats, a 
proposta del Consell Social i amb l’informe previ del Consell de Govern. 

  
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de 
centres docents d’ensenyament superior. 
  
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament 
a la UAB.  

  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 19/2015 pres pel Consell de Govern  en data 19 de març de 2015, en virtut del qual s’aprova: 
  
PRIMER.- Proposar l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) com 
a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que 

s’annexa.. 
SEGON.- Elevar la proposta d’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació 
(fUABf) com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Social perquè exerceixi les 
seves competències. 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord 
anterior. 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Fundació Autònoma de Barcelona  i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als 

efectes oportuns. 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

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

S'acorda 
  
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
  
1)    Informar favorablement la proposta d’adscripció de l’Escola Universitat Autònoma de Barcelona- Formació 

(fUABf) com centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en els 
documents CA 12/04-2015. 
  
2)    Comunicar el punt primer d’aquest acord al departament competent en matèria d’universitats de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
  
3)      Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment d’aquest acord. 

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

 
 

Acord 10/2015, de 17 d’abril de 2015, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

Canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud de canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert, adscrita a la UAB de conformitat amb 
l’Ordre ECO/2014, de13  juny a favor de la Fundació Salut i Envelliment UAB. (documents CA 13/04-2015, CA 
14/04-2015, CA 15/04-2015, CA 16/04-2015, CA 17/04-2015). 

  
Vistos els articles 5.3 i 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i les seves posteriors 
modificacions. 
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Vist l’article 105 I 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a universitats públiques de 
centres docents d’ensenyament superior. 
  
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament 
a la UAB. 

  
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 23/2015,  pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març 2015,  en virtut del qual 
s’estableix el següent: PRIMER.- Aprovar el canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert a favor de la Fundació 
Salut i Envelliment UAB. SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves 

competències. TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat que faci el seguiment de 
l’acompliment dels acords anteriors. QUART.- Comunicar aquests acords a la Fundació Salut i Envelliment UAB i 

a l’Àrea d’Afers Acadèmics als efectes oportuns. CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda 
  
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
  
1)    Informar favorablement la proposta de canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert a favor de la Fundació 

Salut i Envelliment UAB. 
  
2)    Comunicar acord al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als 

efectes que siguin oportuns. 
  
3)    Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment dels punts primer i 

segon d’aquest acord. 
  
4)      Comunicar aquest acord a la Fundació Salut i Envelliment UAB, als efectes que siguin oportuns. 
  
5)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i a l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 

 
I.3. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 39/2015, de 13 d’abril, del Consell de Govern 
 

Atès que el rector, a la sessió del Consell de Govern celebrada el dia 19 de març de 2015, va decidir posposar 
la decisió sobre la prestació del servei d’escola bressol per al personal de la UAB, per tal que se’n pogués 
informar detalladament les persones afectades, i sotmetre a consideració del Consell de Govern les noves 
propostes plantejades en relació amb la prestació d’aquest servei i que aquesta informació ja ha estat 
degudament tramesa. 
 

Vista la moció del Claustre, aprovada en la sessió del 4 de març de 2015, per la qual el Claustre de la UAB insta 
l’equip de govern que la dotació econòmica que la UAB dedica a l’Escola Bressol Gespa no disminueixi en els 
exercicis dels anys 2015-2016 respecte a l’assignada a l’exercici del 2014. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
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ACORDS  
 

PRIMER.- Donar la conformitat a la prestació del servei d'escola bressol per al personal de la UAB mitjançant un 
conveni amb l'Escola Bressol La Llar d'en Pitus i a no realitzar obres a l'edifici de la Gespa. 
 
El referit conveni ha de preveure el seguiment del projecte educatiu d'escola bressol per part de la Facultat de 
Ciències de l'Educació i la realització de pràctiques dels seus estudiants en el centre, i ha d'establir condicions 
especials per personal de la UAB, de la corporació UAB i de l’esfera UAB.  

 
SEGON.- Elevar el present acord al Patronat de la Fundació Gespa per tal que adoptin les mesures que, en 
exercici de les seves competències, considerin oportunes al respecte. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d'Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
 

 

 
I.4. Comissions del Consell de Govern 

 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 41/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

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

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

 
ACORDS 

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

 Antropologia Social i Cultural 
 Arqueologia  
 Estudis Anglesos  
 Estudis Clàssics  

 Estudis Francesos  
 Filosofia  
 Geografia i Ordenació del Territori 
 Història  
 Història de l'Art  
 Humanitats  

 Llengua i Literatura Catalanes  
 Llengua i Literatura Espanyoles  

 Musicologia  
 Estudis d'Anglès i Català  
 Estudis d'Anglès i de Clàssiques  
 Estudis d'Anglès i Espanyol  

 Estudis d'Anglès i Francès  
 Estudis d’Espanyol i de Clàssiques 
 Estudis de Català i de Clàssiques  
 Estudis de Català i Espanyol  
 Estudis de Francès i Català  
 Estudis de Francès i de Clàssiques  

 Estudis de Francès i Espanyol  
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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 42/2015, de 17 d’abril, 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. 
  
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 43/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la 

seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

  
Vist l'article 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 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari que s’annexa, 

condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents 
 

- Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració / Erasmus Mundus in 
Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration 

 
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 44/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màster 
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, per tal 
d’adequar-la a les necessitats actuals. 

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
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 del títol de màster 
universitari següents: 
 

 Estudis territorials i de la Població 
 Formació de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i 
ensenyaments d’idiomes 

 
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 45/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de les accions 
propedèutiques proposades pels centres  per al curs acadèmic 2015-2016. 
 

Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2015-2016. 
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Vist l’article 20 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i modificada 

el 25 d’abril de 2012, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb 
l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que 
disposa, entre d’altres, que la Comissió d’Estudis de Grau haurà d’aprovar les accions propedèutiques 
proposades pels centres.  
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2015-2016. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

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

Acord 46/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari 
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari academicoadministratiu marc de la UAB del curs acadèmic 2015-
2016. 

 
Vista l’Ordre  EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015. 
 
Vista l'Ordre ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l'any 2015. 
 

 Vist l'article 12.4. de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016, i elevar-lo al 

Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
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/Aprovacio-de-les-accions-propedeutiques-curs-2015-2016_170415
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Acord 47/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

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

 
Vist l'article 12.2.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 5 de desembre de 2012, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 
premis extraordinaris 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 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 48/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles 

Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per als cursos acadèmics 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 
 
ACORDS 
 

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

 

http://www.uab.cat/doc/Premis-extraordinaris-de-titulacio_170415
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-Cicles-Formatius-Grau-Superior-Credits-Estudis-Grau_170415
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SEGON.- Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquests 

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

 
Acord 49/2015, de 17 d’abril, 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 

 
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 50/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 

Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  

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

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 
sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  

Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
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 
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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 Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic  
- Màster en Traducció Audiovisual  
- Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial  

- Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció  
- Diploma de postgrau en Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral  
- Diploma de postgrau en Traducció Jurídica  

 
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 51/2015, de 17 d’abril, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

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

revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 

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

  
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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Creacio-de-cursos-especialitzacio_170415


BOUAB Núm. 128                                 abril / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 26 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 

I.4.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 05/2015, de 27 d’abril, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Vista la proposta del vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 

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

 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de 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 d’Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2015-
2016, composta per les següents convocatòries: 
 

Convocatòria d’ajuts de col·laboració [Document 1] 

Estades de pràctiques [Document 2] 
Convocatòria de beques diverses. [Document 3] 
Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta [Document 4] 
Convocatòria de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Grau [Document 5] 
Convocatòries de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Màster Universitari [Document 6] 
 
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords. 

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

 

I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 08/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

 
Vist l’article 23 de les Bases d’execució del pressupost 2014, que pel que fa al tancament de l’exercici 2014  
preveu que a l’exercici econòmic del 2014 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que 
corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període. 
 
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de 

mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent: 

 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-de-ajuts-de-colaboracio_270415
http://www.uab.cat/doc/Estades-de-practiques_270415
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5. “Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de 

comptes de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. 
 

El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de 
desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i 
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Les universitats han de confeccionar la 
liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent. 
 
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la 

primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. 
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de 
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats 
pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin. 
 
Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o 
indirectament, de les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses. 

 
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que 
constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes 
aplicables de la Comunitat Autònoma. 
 
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació 
amb romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les 

mesures necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.” 
 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentaran les dades relatives al tancament provisional de 
l’exercici a 31 de desembre de 2014. 
 
Vist l'article 10,4 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, que 
determina les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de planificació i seguiment 

econòmic i  pressupostari. 
 
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.- Donar-se per assabentats de la liquidació provisional del pressupost 2014 i del romanent de 
tresoreria positiu a 31 de desembre de 2014. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 

 
Acord 09/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de desembre de 2014. 
 
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 20 de febrer, 27 de març,  de 14 de maig, 
5 de juny,  26 de juny, 30 de setembre, 14 de novembre i 20 de desembre 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.  
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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 31 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 vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 10/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de març de 2015. 
 
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 2015 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 31 de març de 2015. [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 vicegerent  d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 11/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
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. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacions-de-credit-a-31-12-2014-20-04-2015
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist l’Acord de la Comissió de Doctorat de  data 25 de febrer de 2015 que va informar favorablement de la 
proposta de criteris per a la distribució del pressupost dels programes  de doctorat per a l’any 2015. 
 

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 per aprovar  els assumptes derivats  de 
l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria 
d’administració i organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis 
generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 
 

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

PRIMER.- Aprovar la proposta de criteris per a la distribució del pressupost dels programes de doctorat per a 
l’any 2015. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia , per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 12/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), 

que preveu que les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de 
llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels 
llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a que estiguin adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics. 
 
Vist l’article 158 dels Estatuts de la UAB, aprovats per Decret 237/2003, de 8 d’octubre, precepte que preveu 
que, pel que fa la Personal d’Administració i Serveis (PAS), la Universitat estableix i fa pública, com a mínim 

cada tres anys, la relació de llocs de treball que integren la seva organització, i que determina que aquesta 
relació es durà a terme per part de la Gerència d’acord amb el procediment allí establert. 
 

Vist l'article 10.  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 acord del Consell de Govern de data  de 14 de març de 2013, 
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització  en matèria d’aprovació de la proposta 

global de la relació de llocs de treball del PAS i elevar-la al Consell Social. 
 
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 proposta de relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UAB 
 
SEGON.  Elevar aquesta proposta al Consell Social de la Universitat perquè exerceixi les seves competències. 

 
TERCER.  Encarregar la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
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Acord 13/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria extraordinària de 
mobilitat Erasmus+, mobilitat de personal per a formació (staff mobility for training) curs acadèmic 2014/2015. 
 
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 14de maig de 2014 on es va aprovar la convocatòria 
de mobilitat Erasmus+, mobilitat de personal per a formació (staff mobility for training) curs acadèmic 

2014/2015. 
 
Atès que a l’esmentada convocatòria no es varen cobrir totes les places de què es disposaven i vist l’interès  de 
la UAB en  facilitar  la mobilitat del personal d’administració i serveis contractat en una institució superior 
d’ensenyament dins el programa que  s’emmarca a l’estratègia Europa 2020, l’estratègia Educació i Formació 
2020 i l’estratègia Rethinking Education pel que fa a iniciatives d’educació, formació, joventut i esport, el 
vicerector de Relacions Internacionals considera oportú obrir una nova convocatòria extraordinària en els 

termes de la  mateixa. 
 
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 pels Acords de 14 de març de 2013 pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització  per aprovar  els assumptes derivats  de l’aplicació de 
les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d’administració i 
organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts 

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

 
ACORDS: 

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

 
TERCER. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
 
Acord 14/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria de mobilitat 
Erasmus+, mobilitat de personal per a formació (staff mobility for training) curs acadèmic 2015/2016. 

 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis contractat en una institució 
superior d’ensenyament dins el programa que  s’emmarca a l’estratègia Europa 2020, l’estratègia Educació i 

Formació 2020 i l’estratègia Rethinking Education pel que fa a iniciatives d’educació, formació, joventut i 
esport. 
 
Vist l'article 10.1 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 pels Acords de 14 de març de 2013 pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització. per aprovar  els assumptes derivats  de l’aplicació de 
les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d’administració i 

organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts 
respecte d’aquesta qüestió 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Internacionals, la 
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents  
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ACORDS: 
 

PRIMER. Aprovar la convocatòria del programa de Mobilitat Erasmus+, mobilitat de personal per a formació 
(staff mobility for training) curs acadèmic 2015/2016. [Document] 
 
SEGON. Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Relacions Internacionals,  per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint-ne la seva difusió. 
 
 
 
Acord 15/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l'execució del PIU a 31 de desembre de 2014. 

 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins 
al 2014 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius. 
 
Vist l’Acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2014 que va aprovar el pla d'inversions 
universitàries (PIU) de la UAB per l’exercici 2014.  
 

Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya i que el 
pla tindrà caràcter pluriennal. 
 
Vist l'article 10, apartat 1 lletra 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'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon 

aprovar les instruccions per al seguiment del pla pluriennal d'inversions. 
 
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. Donar-se per assabentats de l'execució de PIU a 31 de desembre de 2014.  
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 
 
 

Acord 16/2015, de 20 d’abril, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre la programació del  PIU 2015. 

 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per l’exercici  2015.  
 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
 

Vist l'article 10, apartat 4 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 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 el qual estableix que li 
correspon informar en relació a les propostes de programació plurianual que hauran de ser aprovades pel 
Consell de Govern. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

http://www.uab.cat/doc/Convocatori-ERASMUSmobilitat-personal-per-formacio2015-2016-20-04-2015


BOUAB Núm. 128                                 abril / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 32 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

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 proposta de programació del PIU 2015. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i Consell Social per a que exerceixin les seves competències. 
 

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

 

 

 

I.4.4. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 10/2015, de 24 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 

Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 

agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  

 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 

Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran incidències detectades en el desenvolupament de la 
convocatòria 2015 d’avaluació del professorat es podran consultar els expedients  a l'Oficina de Qualitat Docent  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2015 dels trams de docència 
autonòmics. [Document] 
 
SEGON.-  Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 11/2015, de 24 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006 
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del 
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del 
professorat i en la internacionalització. 
 

Atès que la situació econòmica del país, les mesures d’estalvi impulsades des del Govern així com les 
restriccions en la contractació que ha patit la nostra Universitat han tingut com a conseqüència una paralització 
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en l’entrada de professorat jove i amb talent a la UAB en figures contractuals que s’avinguessin a les seves 

expectatives de projecció professional d’una banda i al model aprovat per la Universitat per una altra. 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen 

els requisits del professorat lector. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 22 de juliol de 2014 pel qual s’aprova el document d’Incorporació de 
professorat lector per al curs 2014-2015, que preveu a l’article 7è que els departaments i els centres 
beneficiaris d’una plaça de lector hauran de vetllar per la trajectòria del nou professorat i a tal efecte hauran de 
dissenyar uns indicadors que serveixin per avaluar el seu progrés. Aquest pla de treball haurà de ser elevat a la 
Comissió de Personal Acadèmic per a la seva consideració.  

 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la 
Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els perfils de les places de professor lector per al curs 2015-2016. [Document] 

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

acords. 
 
 
 
Acord 12/2015, de 24 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic 

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

nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació 

acadèmica del professorat de la UAB que disposa que ateses les funcions de coordinació i la impartició dels 
ensenyaments de les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles, l’aplicació dels criteris que configuren el model de dedicació 

quedarà supeditada a la necessitat de prestació de serveis docents encarregats pels centres i a fi de garantir la 
transparència informativa els departaments han d’aplicar els criteris de manera transparent en l’assignació 
docent.  
 
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les 

dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 

Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar les propostes d’assignació de recursos de professorat per als Departaments per al curs 
2015-2016. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

 
 
Acord 13/2015, de 24 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006 
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del 
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del 

professorat i en la internacionalització. 
 
Atès que la situació econòmica del país, les mesures d’estalvi impulsades des del Govern així com les 
restriccions en la contractació que ha patit la nostra Universitat han tingut com a conseqüència una paralització 
en l’entrada de professorat jove i amb talent a la UAB en figures contractuals que s’avinguessin a les seves 
expectatives de projecció professional d’una banda i al model aprovat per la Universitat per una altra. 
 

Atès que s’està duent a terme un procés de negociació amb el Comitè d’Empresa del Personal Docent i 
Investigador pel que fa als investigadors postdoctorals. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la 
Comissió de Personal Acadèmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- La Comissió de Personal Acadèmic per 5 vots a favor, 9 vots en contra i 2 abstencions acorda no 
considerar favorablement la proposta d'acord de l'equip de govern de la UAB i el Comitè d'Empresa del Personal 
Docent i Investigador Laboral Contractat. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
 

Acord 14/2015, de 24 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist l’article 4 apartats a) i c) dels Estatuts de la UAB que preveuen que són finalitats de la UAB exercir la 
docència de grau superior, tant pel que fa al coneixement i a la cultura com pel que fa a la formació 

especialitzada i la preparació per a l’exercici professional, amb un esperit de recerca constant de la qualitat i 
l’excel·lència, i cercar la plena integració de l’activitat de docència i recerca en l’àmbit internacional i, en 
particular, en els espais europeus d’educació superior.  
 
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) que preveu que el govern, les Comunitats Autònomes i 
les Universitats fomentaran la mobilitat dels professors en l’espai europeu d’ensenyament superior a través de 
programes i convenis específics i dels programes de la Unió Europea. 

 
Atès que el Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que entrà en 
vigor l’1 de gener de 2014, i que aquest programa s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia 
Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, 
formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells:escolar,formació 

professional,ensenyament superior i formació de persones adultes. 
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Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria Erasmus+, de mobilitat de personal per a docència (staff mobility for 
teaching) - curs acadèmic 2015/2016. [Document] 
 
SEGON.-  Comunicar els presents acords al  vicerector de Relacions Internacionals per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 15/2015, de 24 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos les propostes dels departaments, per a nomenaments de professorat emèrit. 
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre,  d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que 
disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre 
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat. 
 
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes 

de selecció del professorat emèrit. 
 

Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, que regula el procediment 
per a la proposta de nomenament del professorat emèrit, i fa la competència a la Comissió de Personal 
Acadèmic per a la seva aprovació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, les propostes que han fet arribar els departaments dels professors emèrits. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest 

acord. 
 
 

 
Acord 16/2015, de 24 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 

coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 
Atès que l’entitat MEDIAN SCP ha sol·licitat a la UAB que una investigadora d’aquesta entitat pugui exercir 

tasques de recerca a la UAB. 
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Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 

requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigadora vinculada a la UAB de la professora de l’entitat 
MEDIAN SCP, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la UAB.   
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 

 
 

I.4.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 02/2015, de 8 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
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, entre d’altres, aprovar la creació de serveis universitaris de suport a la recerca. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement del Servei Planta de Tecnologia dels Aliments com a Servei Centificotècnic 
de la UAB, d’acord amb els termes de la memòria i la proposta de reglament.   
 
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 

 

 
 

Acord 03/2015, de 8 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Oriol Costa Fernández, professor del departament de Dret Públic i 
Ciències Historicojurídiques, per adscriure el 100 per 100 de la seva activitat investigadora a l’Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals (IBEI). 

 
Vist l’informe lliurat pel Sr. Jacint Jordana i Casajuana on fa constar que en data 11 de desembre de 2014 el 
comitè Acadèmic de l’IBEI va aprovar que el doctor Costa adscrivís la seva activitat de recerca a l’esmentat 
Institut.  
 
Vist l’article 33 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per 
acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011 i modificats per acords de 5 de juny de 2013 i 19 de març de 

2015. 
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Vist l’article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que 

li correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar l’adscripció de la recerca corresponent al personal de 
la UAB en altres institucions externes de recerca i transferència. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 

Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
  
ACORDS 
  
PRIMER.- Aprovar l’adscripció del 100 per 100 de l’activitat de recerca del PDI de la UAB, un professor del 
departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la UAB a l’Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals (IBEI).  
 
SEGON.-  Comunicar el presents acords al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació perquè exercici les 
seves competències.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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II. Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 
 
II.1. Resolucions 

[tornar a l’índex] 

 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2015, per la qual es fa públic el pressupost de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l’any 2015 (DOGC 8/04/2015 núm. 6846) [Document] 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 5 de novembre 2014, entre la UAB i la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) - Argentina, de 
cooperació internacional. 

 
Conveni de 19 de desembre 2014, entre la UAB, Evens Foundation i la Escola de Cultura de Pau (ECP), de 

cooperació internacional. 
 
Conveni de 9 d’abril 2015, entre la UAB i el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) - 
(México), de cooperació internacional. 

 
Conveni de 17 d’abril 2015, entre la UAB i Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena - Colombia), de 
cooperació internacional. 
 
 
 

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

 

Conveni de 9 de juliol de 2013, entre la UAB i el Departament de Justícia, de col·laboració docent. 
 

Conveni de 15 de juliol de 2014, entre la UAB i Visual Forensic, de col·laboració docent. 
 
Addenda de 20 de gener de 2015, entre la UAB i la Fundació Salut i Envelliment UAB (abans Fundació 
Institut Català de l'Envelliment), per ampliar l'objecte del conveni de col·laboració acadèmica que regula la 
obtenció del títol oficial de MU en Microcirurgia Reconstructiva com a estudis organitzats i impartits per l'Escola 

Doctor Robert, a partir del curs 2015-2016. 
 
Conveni de 9 de febrer de 2015, entre la UAB i la Fundació Sanitària Mollet (FSM), en relació al Projecte 
DIDSOLIT d'aplicacions de sistemes solars innovadors en edificis públics. 

 
Addenda de 15 de febrer de 2015, entre la UAB i SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E, a l’encàrrec de gestió 
de 2/1/2015 que la UAB realitza a SIGMA per al desenvolupament i manteniment d’aplicacions per a la gestió 
universitària (projectes de dedicació docent i circuit de beques AGAUR). 
 

Conveni de 20 de febrer de 2015, entre la UAB i la Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), 
per regular la cessió de un o mes dels documentals del “Màster en Teoría y Práctica del Documental Creativo”. 
 

Conveni de 26 de febrer de 2015, entre la UAB i Transport Simulation Systems (TSS), per emmarcar i 
coordinar actuacions en assessoraments, intercanvis d'informació i realitzacions en el camp de la investigació i 
el desenvolupament. 
 
Conveni de 3 de març de 2015, entre la UAB i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), entre l'Escola 
de Cultura de Pau de la UAB i l'IDHC referit a l'organització de l'activitat formativa: Curs virtual "Mujeres y 

conflictos: violencia sexual y mecanismos de protección internacional (segona edició - 2015)". 

 
Conveni de 27 de març de 2015, entre la UAB i l’ Associació Iniciativa S2d, cessió d’us dels espais de 
titularitat de la UAB a diferents Facultats i Escoles de la UAB per oferir un servei de màquines expenedores. 
 

Conveni de 27 de març de 2015, entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), per regular les 

condicions per les quals la UAB transferirà a la FAS l'import de la subvenció atorgada per l'AGAUR pel 
finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat 
amb discapacitat (UNIDISCAT 2014). 
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Conveni de 7 d’abril de 2015, entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a la coordinació del 
servei de recollida de residus en el Campus Universitari amb el servei públic municipal de recollida de residus 

en la resta del terme municipal. 
 
Conveni de 10 d’abril de 2015, entre la UAB i el Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU), establir un marc de col·laboració 
entre les dues institucions. 
 

Conveni de 14 d’abril de 2015, entre la UAB i la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (EGEA), pel qual EGEDA otorga a la UAB la Licencia Educativa Egeda (LEE) que autoritza a la UAB 
a explotar obres cinematogràfiques, obres audiovisuals i gravacions audiovisuals en Facultat de Ciències de la 
Comunicació, Facultat de Traducció i Interpretació i en el Cine de la UAB, en el marc de algunes titulacions. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Serveis  

[tornar a l’índex] 

 

Acord 02/2015, de 8 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics del Consell de Govern, pel qual s’aprova el reconeixement del Servei Planta de Tecnologia 
dels Aliments (codificació BADUS: 308) com a Servei Centificotècnic de la UAB [Acord]  
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, per la qual  nomena el senyor Bernat Hernández Hernández 

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

Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, per la qual  nomena el senyor Francisco José Morente Valero 
coordinador del Màster en Història Contemporània de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, per la qual  nomena la senyora Diana Marré Cifola responsable 
de Qualitat del Centre i coordinadora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
 

Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, per la qual  nomena el senyor  Antonio Miguel Solana Solana 
sotscoordinador de Geografia i Ordenació del Territori (Geografia en Xarxa) de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 10 d’abril de 2015, per la qual  nomena el senyor  Albert Jesús Gigueras Suñé 
coordinador del Màster en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia de la Facultat de Medicina. 
 

Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual  nomena la senyora  Margarita Freixas Alas 
coordinadora de la Biblioteca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 
Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual  nomena el senyor Xavier Bonal Sarró coordinador 
del Màster GLOBED de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual  nomena el senyor Francesc Serra Massansalvador 

coordinador d’Intercanvis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual  nomena la senyora Ma.Esther Fernández Mostaza 
coordinadora  dels programes de Grau de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual  nomena la senyora Teresa Ribas Seix coordinadora  
del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament de Didàctica de la 

Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. 

 
Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual  nomena la senyora Montserrat Iglesias Lucia 
directora de l’Escola per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, per la qual el senyor Jose Luis Betran Moya cessa com a 
coordinador d’Estudis de Grau en Història de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, per la qual el senyor Juli Cebrián Puyuelo cessa com a director 
del Servei de Tractament de la Parla de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual el senyor  Francesc Serra Massansalvador cessa 
com a coordinador d’Intercanvis i Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

 
Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual la senyora  Ma. Esther Fernández Mostaza cessa 

com a coordinadora dels Graus de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
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Resolució del rector, de 23 d’abril de 2015, per la qual la senyora  Luci Nussbaum Capdevila cessa com a  
coordinadora  del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament de 

Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. 
 
 
 

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

 

V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, per la qual  nomena el senyor  Josep Antoni Biosca Vaqué 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Resolucions  

Resolució del rector de 16 d'abril 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-15 

Nombre de places 1 

Categoria Agregat/ada 

Departament al qual està adscrita Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Perfil Psicologia Bàsica 

Adjudicació Andrés Chamarro Lusa 

 

 
Resolució del rector de 29 d’abril de 2015, per la qual es fa públic el resultat dels concursos a places de 
professorat ajudant doctor/lector en règim laboral. 
 

Codi UAB LEC14/02 

Nombre de places 1 

Categoria Ajudant doctor/lector 

Departament al qual està adscrita Didàctica de la Llengua i de les Ciències 
Socials 

Perfil Didàctica de la llengua i la literatura 

Adjudicació Xavier Fontich Vicens 

 

 

Codi UAB LEC14/03 

Nombre de places 1 

Categoria Ajudant doctor/lector 

Departament al qual està adscrita Pedagogia Aplicada 

Perfil Pedagogia Aplicada 

Adjudicació José Luís Muñoz Moreno 

 

 

Codi UAB LEC14/05 

Nombre de places 1 

Categoria Ajudant doctor/lector 

Departament al qual està adscrita Psicologia Clínica i de la Salut 

Perfil Psicologia Clínica i de la Salut 

Adjudicació Estel Gelabert Arbiol 

 
 

Codi UAB LEC14/06 

Nombre de places 1 

Categoria Ajudant doctor/lector 

Departament al qual està adscrita Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Perfil Periodisme  

Adjudicació José Rodríguez Bonfil 
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Codi UAB LEC14/07 

Nombre de places 1 

Categoria Ajudant doctor/lector 

Departament al qual està adscrita Infermeria 

Perfil Infermeria 

Adjudicació Deserta 

 
 

Codi UAB LEC14/10 

Nombre de places 1 

Categoria Ajudant doctor/lector 

Departament al qual està adscrita Pedagogia Sistemàtica i Socia 

Perfil Teoria i història de l’educació 

Adjudicació Laura Arnau Sabatés 

 

 
 

 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 22 d’abril de 2015, per la qual 

es convoca procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, 
d'un/a tècnic/a superior (grup laboral 1), amb destinació al Servei de Microscòpia  de l’Administració de Centre 
de Ciències i de Biociències.    
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 22 d’abril de 2015, per la qual 
es convoca procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte d'interinitat per substitució, 
d'un/a tècnic/a superior (grup laboral 1), amb destinació a la Unitat de Desenvolupament de continguts web de 

l’Àrea de Comunicació i Promoció 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 d’abril de 2015, per la qual 
es fa pública la convocatòria per a confeccionar una bossa per cobrir substitucions de tècnic/a especialista de 
granges, amb destinació al Servei de Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Centre de 

Veterinària. 
 

 
VI.2.2. Resolucions  

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 14  d’abril de 2015, per la qual 

 es resol la convocatòria de 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) i s’adjudica al Sr. Josep 
Mourelle Vázquez. 
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 14  d’abril de 2015, per la qual 
es resol el procés selectiu per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a superior (grup laboral 1) amb 
destinació a la Unitat de Formació (Àrea de Personal d’Administració i Serveis) adjudicant-se al Sr. Francisco 
Gerez Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 d’abril de 2015, per la qual 
 es resol el 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, i s’adjudica la plaça a la Sra. Mònica 
Leiva Marcos. 
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