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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 01/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 16 de desembre de 2015. 
 
Acord 02/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i Territori presentada per la creació d’una Fundació 
amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a través de la qual es canalitzi 
l’activitat dels Alumni, així com, la dels Amics de la UAB en la qual la UAB constaria com a fundadora única de 
la mateixa i que tindrà per finalitat fundacional constituir-se en instrument d’intermediació social entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la 
realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics  i socials i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat. 
 
Vistos els estatuts que regiran la Fundació (Document PLE 01/02-2016). 
 
Atès que la constitució implicarà a la UAB fer una aportació econòmica de 30.000 euros en concepte de dotació 
fundacional i el pla d’actuació (Document PLE 02/02-2016). 
 
Atès que tant el domicili com l’activitat fundacional serà desenvolupada a la Torre Vila-Puig i que la UAB, un cop 
constituïda la fundació, formalitzarà un acord de cessió d’ús gratuït d’espais pel termini de cinc anys renovables 
expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès. 
 
Vist allò que disposa l’article 92 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 i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 88 apartat e, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Vist l’acord 05/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016 en relació a la constitució per part de la 
Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS 
DE LA UAB i elevar-lo al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
Vist l’acord CE 05/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de febrer de 2016, pel qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la 
constitució per part de la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la denominació provisional 
‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a fi de constituir-se en instrument d’intermediació social entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la 
realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat; 2) Aprovar els estatuts i el pla d’actuació 
incorporats al present acord, segons consta en el document CE 20/02-2016 i document CE 21/02-2016, 
respectivament.; 3)Aprovar l’aportació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la dotació fundacional per un 
import total de 30.000 euros; 4)Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la 
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FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat 
Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de 
cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment 
permès; 5) Instar els procediments legals pertinents per modificar els crèdits pressupostaris de l’exercici 2016 
previstos pel sosteniment de l’activitat Alumni i Amics en congruència amb el pla d’actuació sense generar 
dèficit (document CE 22/02-2016); 6)Facultar el rector, o persona en qui delegui, per a aprovar, si escau, els 
Estatuts abans de l'acte formal de constitució de la Fundació i realitzar tots els actes necessaris per a la seva 
constitució, signant tots aquells documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents 
d’esmena, aclariment o rectificació, en els termes més amplis que en Dret sigui permès, fins a la seva inscripció 
en el Registre corresponent; 7)Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB que faci 
el seguiment de l’acompliment d’aquest acord; 8)Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia de la 
UAB, 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 constitució per part de la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la 
denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a fi de constituir-se en instrument 
d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un 
coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents 
econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat. 
  
2)    Aprovar els estatuts i el pla d’actuació incorporats al present acord, segons consta en el document PLE 
01/02-2016 i document PLE 02/02-2016. 
  
3)    Aprovar l’aportació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la dotació fundacional per un import total de 
30.000 euros. 
  
4)    Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS 
DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús 
gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en 
terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès. 
  
5)    Instar els procediments legals pertinents per modificar els crèdits pressupostaris de l’exercici 2016 
previstos pel sosteniment de l’activitat Alumni i Amics en congruència amb el pla d’actuació sense generar 
dèficit (document PLE 02/02-2016). 
  
6)    Facultar el rector, o persona en qui delegui, per a aprovar, si escau, els Estatuts abans de l'acte formal de 
constitució de la Fundació i realitzar tots els actes necessaris per a la seva constitució, signant tots aquells 
documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents d’esmena, aclariment o 
rectificació, en els termes més amplis que en Dret sigui permès, fins a la seva inscripció en el Registre 
corresponent. 
  
7)    Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB que faci el seguiment de 
l’acompliment d’aquest acord. 
  
8)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Acord 03/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 86/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2012, en virtut del qual 
s’aproven les línies generals i el calendari per a l’elaboració del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el document PLE 53/12-2012. 
  
Vist que l’acord 86/2012 del Ple del Consell Social es pren atès el resultat negatiu de l’exercici 2011 de la UAB i 
d’acord amb l’article 16 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012. 
  
Vist que el consell Social de la UAB, amb data 20 de desembre de 2012, tramet escrit a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca posant en el seu coneixement que, donant compliment al que estableix l’article 16 de la 
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Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, relatiu a l’elaboració 
d’un pla d’estabilització pressupostària com a conseqüència del romanent de tresoreria genèric negatiu liquidat 
en el pressupost de la UAB per a l’any 2011, el Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2012 va 
aprovar les línies generals i el calendari per a la elaboració del pla d’estabilització pressupostària de la UAB, 
sent les provisions anuals per al Pla les següents: 500.000€ (any 2013); 750.000€ (any 2014); 1.000.000€ 
(any 2015); 1.000.000€ (any 2016); 1.000.000€ (any 2017); 2.500.000€ (any 2018); 2.500.000€ (any 2019); 
3.000.000€ (any 2020); 3.000.000€ (any 2021); 4.000.000€ (any 2022). 
  
Vist que en l’informe 17/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya referent a la UAB per als exercicis 
2010,2011 i 2012, es fa constar, entre d’altres, que la Secretaria d’Universitats i Recerca, tenint en compte els 
escenaris pressupostaris incerts i la delicada situació de tresoreria de les universitats, agreujada pel fet que la 
Generalitat no pagava imports significatius des del 2011, va decidir fer un seguiment individualitzat de cada 
universitat i no va aprovar formalment cap pla d’estabilitat pressupostària mitjançant una resolució del secretari 
d’Universitats i Recerca. 
  
Vist l’informe justificatiu elaborat per la gerència per a la proposta d’acord que es presenta en aquest punt de 
l’ordre del dia(document PLE 03/02-2016), així com el document adjunt (document PLE 04/02-2016) a aquest 
informe. 
  
Vista la reunió d’11 de gener de 2016 de representants de l’Equip de Govern i del Consell Social de la UAB amb 
el Secretari d’Universitats i Recerca, el qual es mostra conforme amb el plantejament fet per la UAB, relatiu a la 
reformulació de les aportacions anuals del 2015 i 2016 al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per tal 
de destinar-les a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, prioritzant aquelles que siguin 
necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les que comportin una millora en 
l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives. 
  
Vist l’acord CE 09/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de febrer de 2016, en la qual 
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1)Destinar la partida d´1 milió d’euros 
consignada a la provisió per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB en els pressupostos de 2015 i 2016 
a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, prioritzant aquelles que siguin necessàries per 
evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les que comportin una millora en l’estalvi energètic 
o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives; 2)Acordar que el Consell Social aprovi la proposta 
d’inversions a dur a terme per part de la UAB en el marc de l’exposat en el punt primer d’aquest acord; 
3)Presentar al Departament de la Generalitat competent en matèria d’universitats un Pla d’Estabilització 
Pressupostària en els termes que es determinen en el document CE 27/02-2016, que inclou una proposta de 
nou calendari i anualitats de l’esmentat Pla per cobrir el total de 19.248.046 euros, quantitat que correspon al 
romanent de tresoreria genèric negatiu amb què es va liquidar el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 
2011; 4)Encarregar el seguiment d’aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB; 
5)Comunicar aquest acord al gerent i la vicegerent d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
1)    Destinar la partida d´1 milió d’euros consignada a la provisió per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la 
UAB en els pressupostos de 2015 i 2016 a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, 
prioritzant aquelles que siguin necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les 
que comportin una millora en l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives. 
  
2)    Acordar que el Consell Social aprovi la proposta d’inversions a dur a terme per part de la UAB en el marc 
de l’exposat en el punt primer d’aquest acord. 
  
3)    Presentar al Departament de la Generalitat competent en matèria d’universitats un Pla d’Estabilització 
Pressupostària en els termes que es determinen en el document PLE 04/02-2016, que inclou una proposta de 
nou calendari i anualitats de l’esmentat Pla per cobrir el total de 19.248.046 euros, quantitat que correspon al 
romanent de tresoreria genèric negatiu amb què es va liquidar el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 
2011. 
  
4)    Encarregar el seguiment d’aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB. 
  
5)    Comunicar aquest acord al gerent i la vicegerent d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions que 
siguin oportunes. 
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Acord 04/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la programació del Pla d’inversions universitàries (PIU) 2015. 
  
Atès que la programació del PIU 2015 va ser aprovada per Acord de Consell de Govern de data 16 de juliol de 
2015 i per Acord del Consell Social de 23 de juliol de 2015. 
  
Atès que el document presentat conté la modificació de les quantitats programades per a l’exercici 2015 i que 
es concreta en una programació per acabament i obres noves en la Facultat de Veterinària per import de 
300.000€. 
  
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 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 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social. 
  
Vist l’article 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 10/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016, en relació a la modificació de la 
programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al 2015. 
  
Vist l’acord CE 10/2016 pres per la Comissió Econòmica d’11 de febrer de 2016 en el qual s’acorda informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar la modificació de la 
programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 
28/02-2016; 2) Comunicar aquest acord al gerent de la UAB 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 modificació de la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al 2015, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 05/02-2016. 
  
2)        Comunicar aquest acord al gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
 
Acord 05/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
4.5. Despeses pluriennals per a la contractació conjunta del subministrament de l’Acord marc d’homologació de 
proveïdors d’equips de lloc de treball. 
  
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament i manteniment d’equips informàtics 
de lloc de treball mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord 
Marc per seleccionar les empreses que, a través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar i 
mantenir equips informàtics de lloc de treball a les entitats adherides, signat per la UAB en data 12 de gener de 
2016. 
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Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Atès que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament i manteniment 
d’equips informàtics de lloc de treball mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les 
empreses que poden fer el subministrament i el manteniment esmentat a les entitats adherides. 
  
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li 
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de 
la universitat. 
  
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Vist l’acord 11/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016 en relació a la proposta d’adhesió a la 
contractació conjunta del subministrament i manteniment d’equips informàtics de lloc de treball mitjançant la 
tramitació pel CSUC de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través dels corresponents 
contractes derivats, podran subministrar i mantenir equips informàtics de lloc de treball a les entitats 
adherides, i elevar l’acord corresponent al Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CE 11/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de febrer de 2016, pel qual 
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Aprovar la 
proposta d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament i manteniment d’equips informàtics de lloc 
de treball mitjançant la tramitació pel CSUC de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a través 
dels corresponents contractes derivats, podran subministrar i mantenir equips informàtics de lloc de treball a 
les entitats adherides, d’acord amb el que consta en el document CE 29/02-2016; 2)Encarregar als 
responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència de la UAB l'execució i el seguiment 
d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la vicegerent  d’Economia de la UAB 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 proposta d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament i manteniment d’equips 
informàtics de lloc de treball mitjançant la tramitació pel CSUC de l’acord marc que permeti seleccionar les 
empreses que, a través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar i mantenir equips 
informàtics de lloc de treball a les entitats adherides, d’acord amb el que consta en el document PLE 06/02-
2016. 
  
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència de la UAB 
l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)   Comunicar el present acord a la vicegerent  d’Economia de la UAB per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 06/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació de títols de màsters universitaris i que la documentació justificativa corresponent 
acredita que la proposta reuneix 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. 
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Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  
Vist l’article 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 proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 01/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB de 3 de febrer de 2016, que estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
  
-      Gestió Esportiva/Sport Management 
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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. 
  
Vist d’acord CA 02/2016 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB d’11 de febrer de 2016, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)    Aprovar la creació del títol de màster universitari en Gestió Esportiva/Sport Management, d’acord amb el 
que consta en el document CA 01/02-2016. 
  
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 de la UAB l'execució i el seguiment del 
punt primer del present acord. 
  
4)     Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda  
  
1)    Aprovar la creació del títol de màster universitari en Gestió Esportiva/Sport Management, d’acord amb el 
que consta en el document PLE 07 /02-2016. 
  
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 de la UAB l'execució i el seguiment del 
punt primer del present acord. 
  
4)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 07/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  



BOUAB Núm. 137                             febrer / 2016 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 8 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

Ateses les peticions de creació i modificació de títols de diplomes de postgrau que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació i modificació 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 02/2016 pres pel Consell de Govern en la seva reunió de 3 de febrer de 2016 que estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent, per al curs 2016/2017: 
-       Diploma de Postgrau en Acupuntura i Dolor 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la denominació del títol de diploma de postgrau següent: 
-       Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, que passa a denominar-se Diploma de 
Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Escrits; i Diploma de Postgrau en 
Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Orals. 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de diplomes de postgrau 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 a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Vist l’acord CA 03/2016 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB d’11 de febrer, que estableix: 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la creació del títol de diplomatura de postgrau següent, per al curs 2016/2017: 
  
-       Diploma de Postgrau en Acupuntura i Dolor, d’acord amb el que consta en el document CA 02/02-2016. 
  
2)     Aprovar la modificació de la denominació del títol de diploma de postgrau següent: 
  
-       Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, que passa a denominar-se Diploma de 
Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Escrits; i Diploma de Postgrau en 
Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Orals, d’acord amb el que consta en el document 
CA 03/02-2016. 
  
3)    Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de la UAB l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
  
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
  
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
1)     Aprovar la creació del títol de diplomatura de postgrau següent, per al curs 2016/2017: 
  
-       Diploma de Postgrau en Acupuntura i Dolor, d’acord amb el que consta en el document PLE 08 /02-2016. 
  
2)     Aprovar la modificació de la denominació del títol de diploma de postgrau següent: 
  
-       Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, que passa a denominar-se Diploma de 
Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Escrits; i Diploma de Postgrau en 
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Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Orals, d’acord amb el que consta en el document 
ple 09 /02-2016. 
  
3)    Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
4)     Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 08/2016, de 22 de febrer, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta d’acord plenari PLE 02/2016, en relació a la constitució per part de la UAB d’una fundació amb 
la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’, i que en l’article 18.2 dels estatuts de 
l’entitat (document PLE 01/02-2016) s’estableix que, entre d’altres, són patrons de la fundació fins a dos vocals 
designats pel Consell Social de la UAB, així com el/la president/a del Consell Social de la UAB. 
  
Vistos els articles 7.4 i 13.2 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 senyor Mario García Sánchez-Puerta i la 
senyora Tania Nadal Vicens, proposa el senyor Mario García i la senyora Tania Nadal com a vocals designats 
pels Consell Social en el patronat de la ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a instàncies del president del Consell Social, 
  
S’acorda  
  
1)    Nomenar el senyor Mario García Sánchez-Puerta i la senyora Tania Nadal Vicens com a vocals designats 
pels Consell Social en el patronat de la ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’. 
  
2)    Comunicar aquest acord al rector de la UAB. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 01/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Aprovar l'acta de la sessió de la Comissió Acadèmica  reunida el dia 11 de desembre de 2015. 
 
 
Acord 02/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació de títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent 
acredita que la proposta reuneix 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.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 proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 01/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016, que estableix el següent: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
  
-      Gestió Esportiva/Sport Management 
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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 del títol de màster universitari en Gestió Esportiva/Sport Management, d’acord amb el 
que consta en el document CA 01/02-2016. 
  
2)    Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament 
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
  
3)    Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de la UAB l'execució i el seguiment del 
punt primer del present acord. 
  
4)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 03/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació i modificació de diplomes de postgrau que han estat presentades a l’Escola de 
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 02/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016, que estableix el següent: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent, per al curs 2016/2017: 
                  -       Diploma de Postgrau en Acupuntura i Dolor 
 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la denominació del títol de diploma de postgrau següent: 
                  -       Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, que passa a denominar-se 
Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Escrits; i Diploma de 
Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Orals. 
 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de diplomes de postgrau al Consell Social per tal 
que exerceixi les seves competències. 
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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 a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la creació del títol de diplomatura de postgrau següent, per al curs 2016/2017: 
  
       -       Diploma de Postgrau en Acupuntura i Dolor, d’acord amb el que consta en el document CA 02/02-
2016. 
  
2)     Aprovar la modificació de la denominació del títol de diploma de postgrau següent: 
  
       -       Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, que passa a denominar-se Diploma de 
Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Escrits; i Diploma de Postgrau en 
Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Orals, d’acord amb el que consta en el document 
CA 03/02-2016. 
  
3)    Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de la UAB l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
  
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord  01/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 16 de desembre de 2015. 
 
 
Acord  02/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB 
com a patró honorífic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. 
 
Vist l’acord que en data 3 de desembre de 2015 va prendre el patronat de la Fundació Institut Interuniversitari 
InterAc Salut de designar patró honorífic a la UAB (document CE 01/02-2016). 
 
Vistos els estatuts de la Fundació (Document CE 02/02-2016). 
 
Atès que l’assumpció d’aquest càrrec honorífic per part de la UAB no implica cap aportació patrimonial. 
 
Atès què l’assumpció d’aquest càrrec honorífic tampoc comporta cap dret de vot en el si del patronat (art. 12.4 
estatuts) i, per tant, tampoc implica cap tipus de responsabilitat per la UAB. 
  
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
  
Vist l’acord 07/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016, pel qual s’acorda: 1) Aprovar 
l’acceptació del càrrec per part la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró honorífic de la Fundació 
Institut Interuniversitari InterAc Salut, en la mesura que aquest càrrec no implica cap dret de vot al patronat de 
la mateixa; 2) Facultar al rector perquè ell o persona que designi, signi els documents necessaris per 
formalitzar aquesta incorporació; 3) Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències;4) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords; 5) 
Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
1)    Aprovar l’acceptació del càrrec per part la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró honorífic de la 
Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, en la mesura que aquest càrrec no implica cap dret de vot al 
patronat de la mateixa ni l’assumpció de cap responsabilitat derivada del càrrec de patró. 
   
2)    Facultar el rector perquè ell o persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar aquesta 
incorporació. 
  
3)    Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
  
4)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca de la UAB, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  03/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a la modificació, si escau, de les tarifes 
dels serveis científico-tècnics següents per incrementar-les en 1%, d’acord amb l’informat en la Comissió 
Econòmica de del Consell Social de 16 de desembre de 2016:Laboratori d’Ambient Controlat, Laboratori 
d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules,  
Servei d’Anàlisi Química, Servei de Cultius, Anticossos i Citometria, Servei de Difracció de Raigs X, Servei de 
Proteòmica i de Biologia Estructural, Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, Servei de Genòmica 
Bioinformàtica, Servei de Granges i Camps Experimentals, Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació 
d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, Servei de Microscòpia Electrònica, Servei Planta de Tecnologia 
dels Aliments, Servei de Tractament de la Parla i el So, Unitat de Garantia de Qualitat i Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Vist l’acord CE 92/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 16 de desembre de 2015 pel 
qual s’acorda: 1) Aprovar les tarifes per a l’any 2016 dels següents serveis científico-tècnics; 
  
a)     Laboratori d’Ambient Controlat, d’acord amb el que consta en el document CE 97/12-2015. 
b)     Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document CE 
98/12-2015. 
c)     Laboratori de Luminiscència I Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 
CE 99/12-2015. 
d)     Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document CE 100/12-2015. 
e)     Servei de Cultius, Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document CE 101/12-2015. 
f)      Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document CE 102/12-2015. 
g)     Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document CE 103/12-2015. 
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h)     Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d’acord amb el que consta en el document CE 104/12-
2015. 
i)       Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document CE 105/12-2015. 
j)       Servei de Genòmica Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el document CE 106/12-2015. 
k)     Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document CE 107/12-2015. 
l)       Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, 
d’acord amb el que consta en el document CE 108/12-2015. 
m)   Servei de Microscòpia Electrònica, d’acord amb el que consta en el document CE 109/12-2015. 
n)     Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document CE 110/12-2015. 
o)     Servei de Tractament de la Parla i del So, d’acord amb el que consta en el document CE 111/12-2015. 
p)     Unitat de Garantia de la Qualitat, d’acord amb el que consta en el document CE 112/12-2015. 
q)     Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document CE 113/12-2015. 
  
2)  Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda  
  
1)    Modificar les tarifes per a l’any 2016 dels següents serveis científico-tècnics següents: 
  
a)   Laboratori d’Ambient Controlat, d’acord amb el que consta en el document CE 03/02-2016. 
b)   Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document CE 04/02-
2016. 
c)   Laboratori de Luminiscència I Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 
CE 05/02-2016. 
d)   Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document CE 06/02-2016. 
e)   Servei de Cultius, Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document CE 07/02-2016. 
f)     Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document CE 08/02-2016. 
g)   Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d’acord amb el que consta en el document CE 09/02-2016. 
h)   Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document CE 10/02-2016. 
i)     Servei de Genòmica Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el                               document CE 
11/02-2016. 
j)     Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document CE 12/02-2016. 
k)   Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, 
d’acord amb el que consta en el document CE 13/02-2016. 
l)     Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document CE 14/02-2016. 
m)  Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document CE 15/02-2016. 
n)   Servei de Tractament de la Parla i del So, d’acord amb el que consta en el document CE 16/02-2016. 
o)   Unitat de Garantia de la Qualitat, d’acord amb el que consta en el document CE 17/02-2016. 
p)   Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document CE 18/02-2016. 
  
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca de la UAB, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  04/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes del 
Servei d’Estabulari de l’any 2016. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
Sacorda  
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1)    Aprovar les tarifes del Servei d’Estabulari per a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 
19/02-2016. 
  
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca de la UAB, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord  05/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i Territori presentada per la creació d’una Fundació 
amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a través de la qual es canalitzi 
l’activitat dels Alumni, així com, la dels Amics de la UAB en la qual la UAB constaria com a fundadora única de 
la mateixa i que tindrà per finalitat fundacional constituir-se en instrument d’intermediació social entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la 
realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics  i socials i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat. 
 
Vistos els estatuts que regiran la Fundació (Document CE 20/02-2016). 
 
Atès que la constitució implicarà a la UAB fer una aportació econòmica de 30.000 euros en concepte de dotació 
fundacional i el pla d’actuació (Document CE 21/02-2016). 
 
Atès que tant el domicili com l’activitat fundacional serà desenvolupada a la Torre Vila-Puig i que la UAB, un cop 
constituïda la fundació, formalitzarà un acord de cessió d’ús gratuït d’espais pel termini de cinc anys renovables 
expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès. 
 
Vist allò que disposa l’article 92 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 i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 88 apartat e, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Vist l’acord 05/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016, pel qual s’acorda: 1) Aprovar la 
constitució per part de la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la denominació provisional 
‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a fi de constituir-se en instrument d’intermediació social entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la 
realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat; 2) Aprovar els estatuts i el pla d’actuació 
incorporats als presents acords com a documents 1 i 2; 3)Aprovar l’aportació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a la dotació fundacional per un import total de 30.000 euros; 4) Autoritzar la formalització d’un 
conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop aquesta s’hagi 
constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova 
creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius 
de cinc anys fins el màxim legalment permès; 5)Instar els procediments legals pertinents per modificar els 
crèdits pressupostaris de l’exercici 2016 previstos pel sosteniment de l’activitat Alumni i Amics en congruència 
amb el pla d’actuació sense generar dèficit (document 2); 6) Facultar el rector, o persona en qui delegui, per a 
aprovar, si escau, els Estatuts abans de l'acte formal de constitució de la Fundació i realitzar tots els actes 
necessaris per a la seva constitució, signant tots aquells documents públics o privats, sense cap tipus de 
limitació, fins i tot documents d’esmena, aclariment o rectificació, en els termes més amplis que en Dret sigui 
permès, fins a la seva inscripció en el Registre corresponent; 7) Encarregar al vicerector de Relacions 
Institucionals i Territori l que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord; 8) Elevar al Consell Social els 
presents acords, per tal que exerceixi les seves competències; 9) Comunicar els presents acords a la vicegerent 
d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 



BOUAB Núm. 137                             febrer / 2016 

 

 

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

  
S’acorda  
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la constitució per part de la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la 
denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a fi de constituir-se en instrument 
d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un 
coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents 
econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat. 
  
2)    Aprovar els estatuts i el pla d’actuació incorporats al present acord, segons consta en el document CE 
20/02-2016 i document CE 21/02-2016, respectivament. 
  
3)    Aprovar l’aportació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la dotació fundacional per un import total de 
30.000 euros. 
  
4)    Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS 
DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús 
gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en 
terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès. 
  
5)    Instar els procediments legals pertinents per modificar els crèdits pressupostaris de l’exercici 2016 
previstos pel sosteniment de l’activitat Alumni i Amics en congruència amb el pla d’actuació sense generar 
dèficit (document CE 21/02-2016). 
  
6)    Facultar el rector, o persona en qui delegui, per a aprovar, si escau, els Estatuts abans de l'acte formal de 
constitució de la Fundació i realitzar tots els actes necessaris per a la seva constitució, signant tots aquells 
documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents d’esmena, aclariment o 
rectificació, en els termes més amplis que en Dret sigui permès, fins a la seva inscripció en el Registre 
corresponent. 
  
7)    Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB que faci el seguiment de 
l’acompliment d’aquest acord. 
  
8)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord  06/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2015. 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2015, d’acord amb el 
que consta en el document CE 22/02-2016. 
  
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’economia de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord  07/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
  
Exposició de motius 
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Atès l'acord de la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de 9 de 
desembre de 2015 pel qual s’acorda aprovar les tarifes pels serveis prestats i la seva política de facturació per a 
l’exercici 2016. 
  
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per 
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)  i que passà a denominar-se Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
  
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes correspon al Consell de 
Govern, qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC 
en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la 
ratificació d’aquestes. 
  
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
  
Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, 
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
  
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern reunida el 25 de gener de 
2016, pel qual s’aprova: 1) Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2016, que s’annexa; 2) Elevar aquesta acord al Consell Social per a que 
exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el 
seguiment d'aquests acords; 4) Comunicar els presents acords al comissionat del rector per a la Societat de la 
Informació i a la vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
1)  Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), per a 
l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 23/02-2016. 
  
2)  Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
3)  Comunicar el present acord al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerent 
d'Economia de la UAB, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  08/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix 
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
  
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les 
persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions 
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta 
d’assignació al Consell Social. 
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Atesa l’estimació d’AQU Catalunya a un recurs d’alçada interposat per una professora agregada a la primera 
convocatòria 2015 dels complements retributius autonòmics per mèrits de recerca. 
  
Atesa la proposta d’AQU Catalunya pel que fa als complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del 
professorat funcionari de la UAB que ha obtingut avaluació positiva en la segon convocatòria AAI 2015. 
  
Ateses les comunicacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari de la UAB que han estat acceptats i que es 
relacionen en els documents CE 24/02-2016 i CE 25/02-2016. 
  
Vist l’acord 09/2016 pres pel Consell de Govern de 19 de març, en virtut del qual s’acorda el següent: 1) 
Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat contractat i 
funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva en la primera i segona convocatòria del 2015; 2) 
Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Comunicar el present acord a l'Àrea 
de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que portin a termes les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l'execució i 
el seguiment d'aquests acords. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
1)    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recercaper al professorat contractat i 
funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva en la primera i segona convocatòria del 2015, d’acord 
amb el que consta en els documents CE 24/02-2016 i CE 25/02-2016. 
  
2)    Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca de la UAB, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
3)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic de la UAB que faci l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
 
Acord  09/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 86/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2012, en virtut del qual 
s’aproven les línies generals i el calendari per a l’elaboració del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el document PLE 53/12-2012. 
  
Vist que l’acord 86/2012 del Ple del Consell Social es pren atès el resultat negatiu de l’exercici 2011 de la UAB i 
d’acord amb l’article 16 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012. 
  
Vist que el Consell Social de la UAB, amb data 20 de desembre de 2012, tramet escrit a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca posant en el seu coneixement que, donant compliment al que estableix l’article 16 de la 
Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, relatiu a l’elaboració 
d’un pla d’estabilització pressupostària com a conseqüència del romanent de tresoreria genèric negatiu liquidat 
en el pressupost de la UAB per a l’any 2011, el Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2012 va 
aprovar les línies generals i el calendari per a la elaboració del pla d’estabilització pressupostària de la UAB, 
sent les provisions anuals per al Pla les següents: 500.000€ (any 2013); 750.000€ (any 2014); 1.000.000€ 
(any 2015); 1.000.000€ (any 2016); 1.000.000€ (any 2017); 2.500.000€ (any 2018); 2.500.000€ (any 2019); 
3.000.000€ (any 2020); 3.000.000€ (any 2021); 4.000.000€ (any 2022). 
  
Vist que en l’informe 17/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya referent a la UAB per als exercicis 
2010,2011 i 2012, es fa constar, entre d’altres, que la Secretaria d’Universitats i Recerca, tenint en compte els 
escenaris pressupostaris incerts i la delicada situació de tresoreria de les universitats, agreujada pel fet que la 
Generalitat no pagava imports significatius des del 2011, va decidir fer un seguiment individualitzat de cada 
universitat i no va aprovar formalment cap pla d’estabilitat pressupostària mitjançant una resolució del secretari 
d’Universitats i Recerca. 
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Vist l’informe justificatiu elaborat per la gerència per a la proposta d’acord que es presenta en aquest punt de 
l’ordre del dia(document CE 26/02-2016), així com el document adjunt (document CE 27/02-2016) a aquest 
informe. 
  
Vista la reunió d’11 de gener de 2016 de representants de l’Equip de Govern i del Consell Social de la UAB amb 
el Secretari d’Universitats i Recerca, el qual es mostra conforme amb el plantejament fet per la UAB, relatiu a la 
reformulació de les aportacions anuals del 2015 i 2016 al Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB, per tal 
de destinar-les a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, prioritzant aquelles que siguin 
necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les que comportin una millora en 
l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda  
  
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
  
1)    Destinar la partida d´1 milió d’euros consignada a la provisió per al Pla d’Estabilització Pressupostària de la 
UAB en els pressupostos de 2015 i 2016 a inversions i manteniment d’infraestructures de la universitat, 
prioritzant aquelles que siguin necessàries per evitar afectacions en la seguretat i la salut de les persones, les 
que comportin una millora en l’estalvi energètic o les que s’hagin de dur a terme per adequació a normatives. 
  
2)    Acordar que el Consell Social aprovi la proposta d’inversions a dur a terme per part de la UAB en el marc 
de l’exposat en el punt primer d’aquest acord. 
  
3)    Presentar al Departament de la Generalitat competent en matèria d’universitats un Pla d’Estabilització 
Pressupostària en els termes que es determinen en el document CE 27/02-2016, que inclou una proposta de 
nou calendari i anualitats de l’esmentat Pla per cobrir el total de 19.248.046 euros, quantitat que correspon al 
romanent de tresoreria genèric negatiu amb què es va liquidar el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 
2011. 
  
4)    Encarregar el seguiment d’aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització de la UAB. 
  
5)    Comunicar aquest acord al gerent i la vicegerent d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions que 
siguin oportunes. 
  
 
Acord  10/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la programació del Pla d’inversions universitàries (PIU) 2015. 
  
Atès que la programació del PIU 2015 va ser aprovada per Acord de Consell de Govern de data 16 de juliol de 
2015 i per Acord del Consell Social de 23 de juliol de 2015. 
  
Atès que el document presentat conté la modificació de les quantitats programades per a l’exercici 2015 i que 
es concreta en una programació per acabament i obres noves en la Facultat de Veterinària per import de 
300.000€. 
  
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 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 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social. 
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Vist l’article 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 10/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016, en virtut del qual s’acorda el següent: 
1) Aprovar la modificació de la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al 2015, que s’annexa; 
2) Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els 
anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los  efectius. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda  
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)        Aprovar la modificació de la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al 2015, d’acord 
amb el que consta en el document CE 28/02-2016. 
  
2)        Comunicar aquest acord al gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
 
Acord  11/2016, de 11 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
  
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament i manteniment d’equips informàtics 
de lloc de treball mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord 
Marc per seleccionar les empreses que, a través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar i 
mantenir equips informàtics de lloc de treball a les entitats adherides, signat per la UAB en data 12 de gener de 
2016. 
 
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Atès que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament i manteniment 
d’equips informàtics de lloc de treball mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les 
empreses que poden fer el subministrament i el manteniment esmentat a les entitats adherides. 
  
Vist l’acord 11/2016 pres pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2016, en virtut del qual s’acorda el següent: 
1) Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament i manteniment d’equips 
informàtics de lloc de treball mitjançant la tramitació pel CSUC de l’acord marc que permeti seleccionar les 
empreses que, a través dels corresponents contractes derivats,  podran subministrar i mantenir equips 
informàtics de lloc de treball a les entitats adherides, segon document que s’annexa; 2) Elevar aquest acord al  
Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar als responsables dels àmbits 
econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4)  Comunicar els 
presents acords a la vicegerent  d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
  
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li 
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de 
la universitat. 
  
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda  
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Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament i manteniment d’equips 
informàtics de lloc de treball mitjançant la tramitació pel CSUC de l’acord marc que permeti seleccionar les 
empreses que, a través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar i mantenir equips 
informàtics de lloc de treball a les entitats adherides, d’acord amb el que consta en el document CE 29/02-
2016. 
  
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència de la UAB 
l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)   Comunicar el present acord a la vicegerent  d’Economia de la UAB per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
I.3. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 01/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix 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.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, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
 
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 la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de gener de 2016. 
 
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
 

- Gestió Esportiva/Sport Management  
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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. 
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Acord 02/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació i modificació de títols de diplomes de postgrau que han estat presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Atès que la proposta de creació i modificació de nous títols de diplomes de postgrau propis va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de gener de 2016. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent, per al curs 2016/2017: 
 

- Diploma de Postgrau en Acupuntura i Dolor 
 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la denominació del títol de  diploma de postgrau següent:  
 

- Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, que passa a denominar-se Diploma de 
Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Escrits; i Diploma de Postgrau 
en Correcció i Assessorament Lingüístic, Especialitat en Textos Orals.  

 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de diplomes de postgrau 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 a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 03/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament del Departament de 
Medicina. 
 
En data 13 de novembre de  2015 el Consell de Departament de Medicina ha aprovat la proposta de modificació 
de  l’esmentat Reglament.  Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels òrgans col·legiats, 
s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de departament i al director o 
directora del departament, s’ha incorporat una nova  unitat departamental (el Consorci Sanitari Parc Tauli) 
també s’ha creat i regulat com a un altre òrgan de govern els equips de  coordinació d’unitat. 
 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.   
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D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament del Departament  de Medicina  aprovat pel Consell de Departament.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament  de Medicina, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament del Departament  de Medicina de la UAB en els termes que 
s’annexen. [Document]   
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva  ratificació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Medicina. 
 
 
Acord 04/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de modificació del Reglament del Servei de Biblioteques presentada per la vicerectora 
d’Investigació. 
  
Atès que el Reglament del Servei de Biblioteques va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de 22 de 
novembre de 1989 i modificat per acords del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 i de 9 d’octubre de 
2013.  
  
Atesa la necessitat d’adaptar el Reglament del Servei de Biblioteques a les competències que corresponen als 
membres de l’equip de govern, les quals actualment estan atribuïdes al comissionat del Rector per a la Societat 
de la Informació modificant, a tal efecte els articles 3.3, 10, 16.1, 16.2 i 16.4 del Reglament del Servei de 
Biblioteques en el sentit que on diu el vicerector o vicerectora d’investigació o el Vicerectorat d’Investigació ha 
de dir membre de l’equip de govern amb competències en matèria de biblioteques.  
 
Vist l'article 44.2 del text refós de la normativa UAB en matèria d’investigació que estableix la competència del 
Consell de Govern en l’aprovació i modificació dels reglaments dels serveis universitaris a proposta de les 
comissions delegades del Consell de Govern. 
  
Atès que la proposta de modificació del Reglament va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió 
d’Investigació de data 10 de setembre de 2014 i de la Sessió de la  Comissió General d'Usuaris del Servei de 
Biblioteques de data  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de articles 3.3, 10, 16.1, 16.2 i 16.4 del Reglament del Servei de Biblioteques 
en el sentit que on diu el vicerector o vicerectora d’investigació o el Vicerectorat d’Investigació ha de dir 
membre de l’equip de govern amb competències en matèria de biblioteques. 
 
SEGON.-  Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 05/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i Territori presentada per la creació d’una Fundació 
amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a través de la qual es canalitzi 
l’activitat dels Alumni, així com, la dels Amics de la UAB en la qual la UAB constaria com a fundadora única de 
la mateixa i que tindrà per finalitat fundacional constituir-se en instrument d’intermediació social entre la 
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Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la 
realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics  i socials i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat.  
  
Vistos els estatuts que regiran la fundació. 
 
Atès que la constitució implicarà a la UAB fer una aportació econòmica de 30.000 euros en concepte de dotació 
fundacional i el pla d’actuació.  
  
Atès que tant el domicili com l’activitat fundacional serà desenvolupada a la Torre Vila-Puig i que la UAB, un cop 
constituïda la fundació, formalitzarà un acord de cessió d’ús gratuït d’espais pel termini de cinc anys renovables 
expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès.  
 
Vist l’article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya segons el qual és competència 
del Consell Social l’aprovació de la constitució d’una Fundació que promogui i/ò desenvolupi les finalitats de la 
Universitat a proposta del Consell de Govern i l’article 64.t) dels estatuts de la Universitat. 
 
Vist allò que disposa l’article 92 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 i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del  vicerector de Relacions Institucionals i 
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la constitució per part de la Universitat Autònoma de Barcelona d’una fundació amb la 
denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’ a fi de constituir-se en instrument 
d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un 
coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents 
econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat.  
  
Segon.- Aprovar els estatus i el pla d’actuació incorporats als presents acords com a documents 1 i 2. 
(document1). (document2). 
 
Tercer.- Aprovar l’aportació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la dotació fundacional per un import 
total de 30.000 euros.  
 
Quart.- Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I 
AMICS DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona 
cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables 
expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès.  
 
Cinquè.- Instar els procediments legals pertinents per modificar els crèdits pressupostaris de l’exercici 2016 
previstos pel sosteniment de l’activitat Alumni i Amics en congruència amb el pla d’actuació sense generar 
dèficit . 
  
Sisè.- Facultar el rector, o persona en qui delegui, per a aprovar, si escau, els Estatuts abans de l'acte formal 
de constitució de la Fundació i realitzar tots els actes necessaris per a la seva constitució, signant tots aquells 
documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents d’esmena, aclariment o 
rectificació, en els termes més amplis que en Dret sigui permès, fins a la seva inscripció en el Registre 
corresponent. 
 
Setè.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori l que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord.  
 
Vuitè.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Novè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

http://www.uab.cat/doc/Constitucio_Fundacio_Alumni_Amics_estatuts_CG030216�
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Acord 06/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal i Humana de la UAB de data 18 de desembre de 2015, 
de cessament com a membre d’aquest Comitè del doctor David Solanes Foz del Centre de Recerca en Sanitat 
Animal (CReSA). 
 
Atès que el Dr. Solanes va ser designat, de conformitat amb l’article 4.1.a) del Reglament de la Comissió 
d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 25 de 
gener de 2001 modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006, com a assesor en 
benestar animal dels centres usuaris de la UAB així com els que la UAB tingui adscrits. 
 
Atès que el cessament està motivat en el fet que el CReSA pertany actualment a l’Institut en Recerca i 
Tecnologia Agroalimentària (IRTA) de la Generalitat de Catalunya, i, per tant, tots els procediments que es 
realitzin a les instal·lacions del CReSA passaran a ser avaluats per l’IRTA. 
 
Vist el Reglament de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, que estableix en el 
seu article 4 que els membres d'aquesta comissió hauran de ser nomenats pel Consell de Govern i, per tant, 
correspon a aquest mateix òrgan el seu cessament. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d'Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Cessa el doctor David Solanes Foz del Centre de Recerca en Sanitat Animal com a membre de la 
Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al president de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de 
la UAB i la persona interessada per al seu coneixement.  
 
 
Acord 07/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la participació de la UAB 
com a patró honorífic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. 
 
Vist l’acord que en data 3 de desembre de 2015 va prendre el patronat de la Fundació Institut Interuniversitari 
InterAc Salut de designar patró honorífic a la UAB.  
 
Vistos els estatuts de la Fundació.  
 
Atès que l’assumpció d’aquest càrrec honorífic per part de la UAB no implica cap aportació patrimonial. 
 
Atès què l’assumpció d’aquest càrrec honorífic tampoc comporta cap dret de vot en el sí del patronat (art. 12.4 
estatuts) i, per tant, tampoc implica cap tipus de responsabilitat per la UAB.  
 
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’acceptació del càrrec per part la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró honorífic 
de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, en la mesura que aquest càrrec no implica cap dret de 
vot al patronat de la mateixa. 
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SEGON.- Facultar al rector perquè ell o persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar 
aquesta incorporació. 
 
TERCER.-  Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 08/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Atès que el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es va crear com una entitat consorciada entre el 
Consell Comarcal del Solsonés i la Universitat de Lleida posteriorment es van incorporar la Diputació de Lleida, 
la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya per promoure la modernització i 
la competitivitat del sector forestal, el desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural a través de 
la realització d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia en els àmbits mediambientals i del 
desenvolupament rural. 
 
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 67/2015, de 16 de juliol, i de la Comissió Econòmica del 
Consell Social núm. 72/2015, de 19 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci 
per part de la UAB com a ens consorciat.  
 
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al 
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control 
de l'esmentada adscripció.  
 
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar 
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu 
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic 
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells 
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en 
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei. 
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i 
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.  
  
Atès que en sessió de 21 de desembre de 2015 la Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va aprovar 
la modificació inicial dels seus estatuts.   
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 
universitat.   
  
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 21 de desembre 
de 2015 de modificació dels seus estatuts en els termes que s’annexen. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_estatuts_Consorci_Centre_Tecnologic_Forestal_Catalunya_CG030216�
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 
 
 
Acord 09/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l’avaluació dels mèrits de recerca dels professorat universitari, mitjançant les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d’Avaluació de la Recerca. També s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 
 
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Vist l’estimació d’AQU Catalunya a un recurs d’alçada interposat per una professora agregada a la primera 
convocatòria 2015 dels complements retributius autonòmics per mèrits de recerca. 
 
Vista la proposta d’AQU Catalunya pel que fa als complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del 
professorat funcionari de la UAB que ha obtingut avaluació positiva en la segon convocatòria AAI 2015. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat 
contractat i funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva en la primera i segona convocatòria del 
2015. [Document] [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
Acord 10/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la programació del Pla d’inversions universitàries (PIU) 2015. 
 
Atès que en sessió de data 20 d’abril de 2015, la Comissió d’Economia i d’Organització va acordar informar 
favorablement  la proposta de programació del PIU 2015, la qual va ser aprovada per Acord de Consell de 
Govern de data 16 de juliol de 2015 i per Acord del Consell Social de 23 de juliol de 2015. 
 
Atès que el document presentat conté la modificació de les quantitats programades per a l’exercici  2015 i que 
es concreta en una programació per acabament i obres noves en la Facultat de Veterinària per import de 
300.000€. 
 
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. 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_autonmics_PDI_contractact_CG030216�
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Atès que en sessió de data 25 de gener de 2016 la Comissió d’economia i d’organització va informar 
favorablement de la modificació de la programació del PIU 2015. 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat 
els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU)  per al 2015, que 
s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los  efectius. 
 
 
Acord 11/2016, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de subministrament i manteniment d’equips informàtics 
de lloc de treball mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord 
Marc per seleccionar les empreses que, a través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar i 
mantenir equips informàtics de lloc de treball a les entitats adherides, signat per la UAB en data 12 de gener de 
2016. 
 
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.  
 
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament i manteniment 
d’equips informàtics de lloc de treball mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les 
empreses que poden fer el subministrament i el manteniment esmentat a les entitats adherides. 
 
Atès que ens sessió de data 25 de gener de 2016 la Comissió d’Economia i d’Organització va informar 
favorablement de la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament  i manteniment d’equips 
informàtics de lloc de treball  mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que 
podran fer el subministrament i el manteniment esmentat a les entitats adherides. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat 
els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament i manteniment d’equips 
informàtics de lloc de treball mitjançant la tramitació pel CSUC de l’acord marc que permeti seleccionar les 
empreses que, a través dels corresponents contractes derivats,  podran subministrar i mantenir equips 
informàtics de lloc de treball a les entitats adherides, segon document que s’annexa. [Document] 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_programacio_PIU2015_CG030216�
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SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.  Comunicar els presents acords a la vicegerent  d’Economia per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
 
I.4.1. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 001/2016, de 25 de febrer de 2016 , Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació de memòries de programes de doctorat 
presentades pels respectius coordinadors de programa. 
 
Atesa la necessitat de modificar les memòries de programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les 
a les necessitats actuals. 
  
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
  
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la 
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les 
modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació,  la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- No passar per a aprovació d’aquesta Comissió les modificacions de memòries dels estudis de doctorat 
que no superin els llindars establerts per AQU, sempre i quan es compleixin les ràtios i requisits establerts per 
la normativa corresponent.  
 
SEGON.- No aprovar, mentre no es dugui a terme un debat general sobre els límits i la qualitat en els estudis 
de doctorats, aquelles modificacions de memòries de doctorat relatives a increment de places de nou ingrés i 
augment del professorat que superin els llindars establerts per AQU, llindars que actualment estan fixats en un 
10% i un 25% respectivament.  
 
TERCER.- Acordar, per delegació del Consell de Govern: 
 
-Aprovar la modificació de la memòria del programa de doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i 
Biomedicina. 
 
-Aprovar parcialment la modificació de la memòria del programa de doctorat en Ciència de Materials pel que fa 
a la incorporació de nous tutors i actualització dels grups de recerca amb un màxim del 22 %, i no aprovar la 
part relativa a les places de nou ingrés.  
-No aprovar la modificació de la memòria pel programa de doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques relativa 
a places de nou ingrés. 
-Aprovar la modificació de la memòria del programa de doctorat en Educació. 
-Aprovar la modificació de la memòria del programa de doctorat en Geografia. 
-Aprovar parcialment la modificació de la memòria del programa de doctorat en Medicina pel que fa a la 
incorporació d’una nova línia de recerca en Infermeria, i no aprovar la part relativa a les places de nou ingrés.  
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-Aprovar parcialment la modificació de la memòria del programa de doctorat en Metodologia de la Recerca 
Biomèdica i Salut Pública pel que fa a la denominació d'una línia de recerca i incorporació de nous tutors, i no 
aprovar la part relativa a les places de nou ingrés. 
-Aprovar la modificació de la memòria del programa de doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. 
-Aprovar la modificació de la memòria del programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.  
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 002/2016, de 25 de febrer de 2016 , Comissió de Doctorat 
  
Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat per al curs acadèmic 2014-2015 presentades 
pels centres corresponents.  
 
Vist l’article 11 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula la supervisió i seguiment dels doctorands. 
 
Vist els articles 253 i 351 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 
segons els quals, les comissions dels estudis de doctorat poden proposar a la comissió competent en matèria de 
doctorat la no continuïtat dels doctorands que no hagin superat el seguiment anual del seu progrés. 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de no continuïtat dels estudiants de Doctorat.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 003/2016, de 25 de febrer de 2016 , Comissió de Doctorat 
  
Vistes les propostes d’autorització de pròrrogues excepcionals per a la elaboració de diferents tesis doctorals 
regulades pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, presentades a l’Escola de Doctorat. 
 
Atesa la necessitat de prorrogar la durada dels estudis que es presenten per circumstàncies excepcionals. 
 
Vista la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans 
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada 
en diferents ocasions essent la darrera el 22 de juliol de 2014, que estableix en el seu article 241 que, en 
circumstàncies excepcionals, la comissió competent en matèria de doctorat podrà autoritzar una segona i última 
pròrroga de 3 anys dels estudis de doctorat. 
 
Vist el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que 
disposa, a la seva disposició transitòria primera, que els doctorands conforme a anteriors ordenacions hauran 
de defensar la seva tesis doctoral abans de l’11 de febrer de 2016.  
 
Vist l’acord de la Comissió de Doctorat, de 30 d’octubre de 2015, pel qual es va resoldre: “Delegar 
puntualment, per raons d’urgència, en la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat l’autorització de les 

http://www.uab.cat/doc/Seguiment-dels-Doctorants-25-02-2016�
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sol•licituds de pròrrogues excepcionals que es presentin fins a la propera sessió de la Comissió de Doctorat. Les 
resolucions seran informades a la propera Comissió de Doctorat”. 
 
Vistos els acords de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat, de 17 de novembre de 2015 i 18 de desembre 
de 2015, pels quals s’autoritza, en compliment de la delegació abans esmentada, diferents pròrrogues 
excepcionals per a l’elaboració de tesis doctorals. 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les autoritzacions de pròrrogues excepcionals dels estudis de doctorat, 
acordades per la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat de 17 de novembre i 18 de desembre de 
2015.[Documentació] 
 
 
Acord 004/2016, de 25 de febrer de 2016 , Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 277 i l’article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de 
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades. 
 
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Concedir, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat.[Documentació] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 005/2016, de 25 de febrer de 2016 , Comissió de Doctorat 
 
Vistes les activitats formatives dels estudis de doctorat presentades per l’Escola de Doctorat. 
 
Vist l’article 4 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que disposa que “els programes de doctorat han d’incloure aspectes organitzatius de formació 
investigadora que no requereixin la seva estructuració en crèdits ECTS i han de comprendre tant formació 
transversal com específica de l’àmbit de cada programa, si bé en tot cas l’activitat essencial del doctorand és la 
investigadora”. 
 
Vista la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans 
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada 
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en diferents ocasions essent la darrera el 19 de març de 2015, que estableix en el seu article 238 que “L’Escola 
de Doctorat pot oferir activitats de formació transversal”. 
 
Vist l’acord de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat, de data 18 de febrer de 2016, pel quan s’aproven 
diferents activitats de formació transversal dels estudis de doctorat. 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat,. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les noves activitats de formació transversal, aprovades per la Junta 
Permanent de l’Escola de Doctorat el 18 de febrer de 2016.[Documentació] 
  
  
 
I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
  
 
Acord 004/2016, de 17 de febrer de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs 
acadèmics de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de 
juny de 2014 i de 19 de març de 2015. 
 
Vista la disposició transitòria segona de l’esmentada Normativa la qual estableix que un cop transcorregut el 
termini d’un any des de la seva implementació, s’avaluaran  els resultats derivats de l'aplicació amb l'objectiu 
de donar una resposta suficient i eficient a les necessitats de direcció i de gestió dels centres docents, dels 
departaments i dels instituts i es decidirà si  procedeix  introduir modificacions en el model. Per tot això, es 
proposa la modificació dels articles 2, apartat 5, lletra a); article 4, apartat 2 lletra d); article 6, apartat 3, 
article 7, apartat 2, article 8, article 10, apartats 4, 6 i 7  i l’article 11, apartat 2 de l’esmentada normativa. 
 
Vist l'article 10, apartat 1, lletra a  i apartat 4 lletra c de la Normativa de creació, composició i funcions de les 
comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 
de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de 
gestió del pressupost i respecte a les disposicions normatives de caràcter econòmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora,  la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
 
 
 
ACORDS 
 
PRIMERA. Informar favorablement de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió 
i de direcció de la UAB. 
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SEGONA. Elevar la proposta de modificació de la  Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de 
gestió de la UAB  al  Consell de  Govern perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCERA. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  
càrrecs acadèmics de direcció i de gestió. [Document] 
 
QUARTA. Encarregar la vicerectora d’Economia i D’Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
 
Acord 005/2016, de 17 de febrer de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit en data  31 de  gener de 2016. 
 
 
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 6 de les Bases d’execució del pressupost 2016 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 
 
PRIMERA.  Aprovar les modificacions de crèdit en data 31 de gener de 2016. [Document] 
 
SEGONA.  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCERA.  Comunicar els presents acords a la vicegerenta  d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 006/2016, de 17 de febrer de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament 
previstos. 
 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 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. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2016, aprovat per Acord de Consell Social de 16 
de desembre de 2015, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de 
l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2015 al pressupost de la UAB de 
2016, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 2 de desembre de 2015 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol•licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2016 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 
informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 
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desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al•legacions, a partir de les quals la Vicerectora 
d’Economia i Organització prendrà una resolució. 
 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2015 al pressupost 
2016 pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al•legacions. 
 
Vist l'article 10 apartat 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 pels Acord 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 les  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 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMERA.  Aprovar  l’Aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost 2016. [Document] 
 
SEGONA. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
 
TERCERA. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 007/2016, de 17 de febrer de 2016, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització de modificar els criteris de distribució econòmica 
per als màsters. 
 
Atesa la necessitat d’adequar els criteris de distribució de pressupost de funcionament dels màsters. 
 
Vist el que disposa l’article 13 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB per a l’exercici 2016, pel que fa 
als principis generals del procediment de gestió pressupostària. 
 
Vist el Capítol IV del Títol II de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 
acadèmica de caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2011, sobre 
la distribució pressupostària dels  estudis de màster universitaris 
 
Vist l'article 10, apartat 3 lletra a  i apartat 4, lletra c  i 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 14 de març de 2013,  
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització relatives  a les instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost i a les disposicions normatives en matèria econòmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMERA.  Aprovar el model de distribució del pressupost de funcionament dels màsters oficials. [Document] 
 
SEGONA. Elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva ratificació 
 
TERCERA. Elevar la proposta de modificació del Capítol IV del Títol II, articles 46 a 48 ambdós inclosos,  del 
text refós de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de 
caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, al Consell de Govern 
perquè exerceixi les seves competències  
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QUARTA. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  
  
 
I.4.3. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
  
Acord 005/2016, de 15 de febrer de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al 
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB. 
 
Atès que en data 26 de gener de 2011 el Consell de Govern va acordar modificar el títol VIè de l’esmentat 
Reglament que contenia la regulació dels Col•laboradors de docència i recerca per tal de regular sota un mateix 
marc normatiu les activitats desenvolupades per professionals de reconegut prestigi d'altres institucions alienes 
a la UAB, en els camps de la recerca i la docència eminentment pràctica així com la col•laboració 
desinteressada en la docència pràctica de les titulacions relacionades amb les ciències de la salut exercida per 
la figura dels associats clínics, continguda en els concerts hospitalaris signats entre les institucions sanitàries 
titulars dels hospitals concertats i la UAB. 
 
Atesa la conveniència de modificar la regulació continguda en el capítol VIè del Reglament de Personal 
Acadèmic  
 
Vista la proposta de modificació del Reglament de Professorat pel que fa als col•laboradors de docència i de 
recerca presentada al vicerector de Personal Acadèmic. 
 
Vist l'article 18.4.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 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de 
personal investigador en formació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicegerència d’Organització, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Informar favorablement la modificació del títol VIè (articles 138 a 146) del Reglament de Personal 
Acadèmic de la UAB. [Document] 
 
Segon.- Elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.   
 
Tercer.- Comunicar el present acord al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
  
Acord 006/2016, de 15 de febrer de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 de novembre de 2015 pel qual es va aprovar la 
convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del Programa Serra Húnter i facultar al 
vicerector de Professorat i Programació Acadèmica per tal que designés els nous membres de les Comissions 
Avaluadores de la convocatòria en cas de renúncia dels inicialment previstos. 
 
Atès que s’han produït modificacions en la composició de les esmentades comissions avaluadores que cal 
ratificar i/o modificar per la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’article 18.2 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de 
la Comissió de Personal Acadèmic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les modificacions i ratificacions de les comissions avaluadores dels concursos Serra Húnter de 
professorat lector. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
  
  
Acord 007/2016, de 15 de febrer de 2016 , 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.  
Atès que aquest model ha suposat com a novetat significativa un règim de dedicació individual modulat per 
resultats de recerca acreditats, i aquest fet ha tingut una repercussió important en el càlcul de la capacitat 
docent de cada Departament, per la qual cosa es fa necessària l’adopció de mesures de  reequilibri de recursos 
de professorat entre els diferents departaments de la UAB. 
Vist l’article 18.1 b) 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, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les dotacions de professorat 
per als departaments i les unitats docents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar els criteris d’assignació de recursos de professorat als Departaments per al curs 2016-2017. 
[Document] 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
  
  
Acord 008/2016, de 15 de febrer de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 
d'agost,  sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats 
docent i investigadora. 
   
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15 
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de desembre de 2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l'avaluació del personal acadèmic. 
 
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.- Aprovar  la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del 
professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2015, i elevar-lo al Consell 
Social per a la seva aprovació.[Document] 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
  
  
Acord 009/2016, de 15 de febrer de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2015 del tram docent autonòmic i 
de l’avaluació de l’activitat docent.  
 
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 010/2016, de 15 de febrer de 2016 , 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.  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-avaluacio2015-trams-docents-estatals-basics-professorat-funcionari-contractat-15-02-2016�
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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 pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la convocatòria 2016 de l’avaluació de l’activitat docent del professorat. [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. 
  
  
I.4.4. Comissió de Política Lingüística 

[tornar a l’índex] 
  
  
Acord 001/2016, de 22 de febrer de 2016 , Comissió de Política Lingüística 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions 
anuals. 
 
CONSIDERACIONS 
 
Durant la sessió s’informarà de les actuacions previstes per a l’any 2016 (v. annex). 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB , ha adoptat 
els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2016, les quals estan subjectes a la disponibilitat 
pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquests 
acords. 
 
TERCER . Comunicar aquests acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
  
Acord 002/2016, de 22 de febrer de 2016 , Comissió de Política Lingüística 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions 
anuals, que inclouen diverses convocatòries d’ajuts. 
 
CONSIDERACIONS 
 
Durant la sessió es presentaran les bases de les convocatòries d’ajuts per a l’any 2016, l’aprovació de les quals 
correspon a la Comissió de Política Lingüística. 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-2016-avaluacio-activitat-docent-professorat-15-02-2016�
http://www.uab.cat/doc/Convocatories-ajuts-per-a-any-2016-22022016�
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PRIMER. Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts per a l’any 2016 presentades durant la sessió. 
[Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord, facultar-lo 
per publicar aquestes bases i determinar, si escau, el pressupost disponible per a aquestes convocatòries, 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària que estableixi la UAB. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
I.5. Junta Electoral General 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 01/2016, de 23 de febrer de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova la proposta de 
calendari electoral presentada per a les eleccions a rector o rectora de la UAB següent: 
 
 
Acord 02/2016, de 23 de febrer de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepten els criteris 
per a l’elaboració dels censos per a les eleccions a rector o rectora de la UAB següents: 
 
 
Acord 03/2016, de 23 de febrer de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’encarrega la 
secretària general la publicació dels censos provisionals per a les eleccions a rector o rectora de la UAB 2016 el 
dia 12 d’abril de 2016, d’acord amb els criteris següents: 
 

- Publicar el cens a través del programari Publicens de la plataforma de votació electrònica facilitada pel 
CSUC. 

- Publicar els llistats del cens a la pàgina web d’eleccions de la UAB de manera que es doni compliment 
a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

- Publicar la resolució de la secretària general a l’e-Tauler, tot indicant l’enllaç a on estaran publicats els 
llistats de censos. 

 
Acord 04/2016, de 23 de febrer de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’aproven els models 
següents: 
 
- Sol·licituds de candidatures 
- Formulari de reclamació al cens electoral 
- Formulari de reclamació a candidatures 
- Papereta de votació 
- Acta de la mesa electoral 
- Formulari de reclamació als resultats provisionals 
 
Acord 05/2016, de 23 de febrer de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda, un cop 
analitzada la normativa aplicable a les eleccions a rector o rectora de la UAB, i valorada l’experiència de les 
eleccions a rector anteriors, les mesures de suport a les candidatures que garanteixin, un cop es convoquin les 
eleccions, la realització de la campanya en condicions d’igualtat. Concretament que,a partir del moment que les 
candidatures siguin proclamades definitivament per la Junta Electoral General, 
 
- Disposin d’un suport administratiu amb un ordinador i un espai adequat per a despatx de cada candidatura. 
- Comptin amb un suport econòmic fins a un màxim de 2500€ per a cada candidatura. 
- Disposin d’una pàgina web per a la difusió dels programes i actes de la seva campanya electoral, elaborada 

per l’Àrea de Comunicació i de Promoció, així com el suport necessari de l’Àrea per a la difusió dels actes i la 
informació relacionada amb la seva campanya electoral. 

- Tinguin el suport de l’Oficina de Coordinació Institucional per a la realització de fins a tres trameses 
d’informació massiva per correu electrònic als membres de la comunitat universitària per cada candidatura . 

- Tinguin el suport del Gabinet Jurídic per atendre consultes relacionades amb el procés electoral. 
 
Així mateix es requereix als possibles candidats/es a rector o rectora que s’abstinguin de realitzar actes 
susceptibles de ser considerats com a actes de campanya electoral abans que les eleccions siguin formalment 
convocades el proper dia 10 de març de 2016, o d’emprar, per preparar els seus eventuals projectes, mitjans 
personals o materials institucionals. 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatories-ajuts-per-a-any-2016-22022016�
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II.  Convenis institucionals 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 5 de febrer de 2016 entre la UAB i la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, per establir un 
marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 24 de febrer de 2016 entre la UAB i Hitotsubashi University (Japan - Japó), per establir un marc 
de col·laboració comú. 
 
 
II.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2015 entre la UAB, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), l’Institut Català 
de Nanociència i elCentre de Visió per Computador (CVC), per regular la implementació del “proyecto P-
Sphere”. 
 
Conveni de 13 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), de 
col·laboració docent, curs 2015-2016. 
 
Conveni de 25 d’octubre de 2015 entre la UAB, la Fundació Catalunya - La Pedrera i l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA), per fixar un marc de col·laboració en el Programa Bojos per la Natura 2016 (per 
25 alumnes de 1er de Batxillerat). 
 
Conveni de 9 de novembre de 2015 entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí, de col·laboració 
docent, curs 2015-2016. 
 
Conveni d’11 de novembre de 2015 entre la UAB i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB), per a la revisió del pla de mobilitat del campus universitari de Bellaterra de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Conveni de 12 de novembre de 2015 entre la UAB i la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut 
de Recerca (VHIR), de col·laboració docent, curs 2015-2016. 
 
Conveni de 18 de novembre de 2015 entre la UAB i el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) (Argentina), per la implementació de les maestries del Programa BEC.AR. 
 
Addenda d’1 de desembre de 2015 entre la UAB, l’Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (IRHSCSP) i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, addenda nº 5 al 
conveni de col·laboració per al reconeixement de personal investigador vinculat (IVU) de data 10 de maig de 
2013 per la qual es prorroga aquest conveni pel curs 2015-2016. 
 
Conveni de 16 de desembre de 2015 entre la UAB i el Consorci per a la Construcció, Equipament i 
Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS), de col·laboració docent, curs 2015-2016. 
 
Addenda de 21 de desembre de 2015 entre la UAB i l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU), addenda 2 - 2015 al conveni de col·laboració per a l'amplicació de l'eina de consulta 
d'indicadors. 
 
Conveni de 22 de desembre de 2015 entre la UAB i l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU), per a la realització de l'enquesta anual de satisfacció de graduats i graduades. 
 
Conveni de 2 de gener de 2016 entre la UAB i Sigma Gestión Universitaria, A.I.E., prorroga al conveni pel 
qual es formalitza l’encàrrec de gestió pel desenvolupament i manteniment d’aplicacions per a la gestió 
universitària - Any 2016. 
 



BOUAB Núm. 137                             febrer / 2016 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 40 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

Conveni d’11 de gener de 2016 entre la UAB i el Departament de la Presidència (Generalitat de Catalunya), 
perquè els estudiants de la UAB puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes en les dependències de 
l’entitat col·laboradora. 
 
Conveni de 13 de gener de 2016 entre la UAB i la Fundación Privada Scientia (en representació de First Lego 
League Internacional), per organitzar un torneig classificatori de FIRST LEGO League. La UAB es designada soci 
exclusiu FIRST LEGO League al territori del Vallès. 
 
Conveni de 22 de febrer de 2016 entre la UAB i Manuel Romero-Fiol Prats, per a la donació a la UAB d'una 
col·lecció de llibres de música que quedarà custodiada a la Biblioteca d’Humanitats. 
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III.  Estructures bàsiques  i participació en altres centres 
 
III.1. Administració universitària 

[tornar a l’índex] 
 
Resolució del gerent, de 9 de febrer de 2016, de transformació de l’Oficina de Projectes Internacionals de 
Recerca en l’Oficina de Projectes Internacionals, amb dependència de la Vicegerència de Recerca (codificació 
BADUS: 2781) 
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IV.  Nomenaments i cessaments 
 
 
IV.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Teresa Velázquez García-
Talavera coordinadora d’estudis de Màster en Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: Cap a la Inversió 
i la Integració de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Elisabet Garcia Altadill 
videcegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor David Paloma Sanllehí  
videcegana de Docència, Professorat i Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Santiago Giraldo Luque 
coordinador d’Estudis del Màster en Recerca en Comunicació i Periodisme de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Oriol Olesti Vila sotscoordinador 
del Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Ermengol Gassiot Ballbé 
coordinador d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Miguel Angel Martín Pascual 
coordinador de Laboratoris Audiovisuals i Espais Informàtics Multimèdia de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Carme Ferré Pavia 
vicedegana d’Intecanvis, Pràcticum, TGF i Alumni de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Antoni Vidal Carretero 
vicedegà d’Economia, Innovació, Infraestructures i UAB Campus Mèdia de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Enric Marín Otto coordinador 
de Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca de la Facultat de Ciències de Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Catalina Gaya Morla 
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor David Paloma Sanllehí 
president de la Comissió de Màsters de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Carles Llorens Maluquer 
secretari i vicedegà de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Eva Maria Cabeza Martínez 
Cáceres coordinadora de sisè curs del Grau de Medicina a la UD Germans Trias i Pujol. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Mirapeix Lucas 
coordinadora del Programa Tutoresport de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Robert Muga Bustamante 
coordinador de tercer curs del Grau de Medicina a la UD Germans Trias i Pujol. 
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Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Caridad Pontes García 
coordinadora de sisè curs del Grau de Medicina a la UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Caridad Pontes García 
coordinadora de Pràctiques IV i V del Grau de Medicina a la UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Xavier Bonfill Cosp 
coordinador del Màster en I nvestigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi González Sabaté 
secretari de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 26 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Mª del Mar Puyol Bosch 
coordinadora d’estudis adjunta del Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 26 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Mª del Pilar Casado Lechuga 
coordinadora d’estudis del Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 29 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Xavier Font Segura 
sotsdirector d’Afers Acadèmics de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 
 
IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual la senyora Maria Rosario Lacalle Zalduendo cessa 
com a coordinadora d’Estudis del Màster en Recerca en Comunicació i Periodisme de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual la senyora Maria del Rosario Lacalle Zalduendo 
cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Recerca en Comunicació i Periodisme de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual el senyor Josep Maria Perceval Verde cessa com a 
delegat del degà per Activitats Culturals del Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual el senyor Oriol Olesti Vila cessa com a coordinador 
d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual la senyora Maria Saña Seguí cessa com a 
sotscoordinadora del Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual la senyora Laura Cervi cessa com a coordinadora 
d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual el senyor Carles Llorens Maluquer cessa com a 
president de la Comissió de Màsters de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual la senyora Joana Gallego Ayala cessa com a 
coordinadora de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual el senyor Miquel Sabrià Leal cessa com a 
coordinador del Màster en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual la senyora Guadalupe Esteve Pardo cessa com a 
coordinadora de sisè curs del Grau de Medicina a la U.D. Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual el senyor Joan Oliver Malagelada cessa com a 
secretari de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual el senyor Pere Rebasa Cladera cessa com a 
coordinador de sisè curs del Grau de Medicina a la UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina. 
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Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual el senyor Pere Rebasa Cladera cessa com a 
coordinador de Pràctiques IV i V del Grau de Medicina a la UD Parc Taulí. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual el senyor Vicenç Ausina Ruiz cessa com a 
coordinador de tercer curs del Grau de Medicina a la UD Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 26 de febrer de 2016, per la qual el senyor Josep Ros Badosa cessa com a 
coordinador d’estudis del Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 26 de febrer de 2016, per la qual la senyora Mª del Pilar Casado Lechuga cessa 
com a coordinadora d’estudis adjunta del Grau de Nanociència i Nanotecnologia. 
 
Resolució del rector, de 29 de febrer de 2016, per la qual la senyora Adriana Artola Casacuberta cessa com 
a sotsdirectora d’Afers Acadèmics de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 
 
IV.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 

 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 3 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Xavier Clop Garcia secretari del 
Departament de Prehistòria. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Anna Cros Alavedra 
coordinadora de Doctorat de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Rosario Lacalle 
Zalduendo directora del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Fernando Garcia del Pino 
director  del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Fauquet i Ars coordinador 
d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Anna Vale i Martínez 
coordinador de Tercer Cicle i d’Unitat del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 
Salut. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Enric Roca Casas secretari del 
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Anselm Rodrigo Domínguez 
secretari del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Benet Català coordinador 
de la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora M. Luz Barbeito Veloso 
secretària del Departament i Vicedirectora de Professorat del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i 
Comunicació Audiovisual. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Ester Anton Martorell 
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
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IV.2.2. Cessaments  
 
 
Resolució del rector, de 3 de febrer de 2016, per la qual el senyor Ermengol Gassiot Ballbé cessa com a 
secretari  del Departament de Prehistòria. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual la senyora Lucile Nussbaum Capdevila cessa com 
a coordinadora de Doctorat de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
 
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2016, per la qual el senyor José Manuel Pérez Tornero cessa com a 
director del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual el senyor Miquel Ninyerola Casals cessa com a 
secretari del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual la senyora M.Pilar Aluja Paris cessa com a 
directora del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual el senyor David Costa Miserachs cessa com a 
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2016, per la qual la senyora Mª Dolors Riba Lloret cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle i d’Unitat del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 
Salut. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual el senyor Joan Blanco Rodríguez cessa com a 
coordinador de la Unitat de Biologia Cel·lular (Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual la senyora Rosa Miró Ametller cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia Cel·lular, 
Fisiologia i Immunologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual la senyora Margarida Massot Verdú cessa com a 
secretària del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual la senyora Ana M. Enrique Jiménez cessa com a 
secretària del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. 
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2016, per la qual el senyor Jordi González Sabaté cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències de la Computació. 
 
 
 
IV.3. Instituts universitaris    

[tornar a l’índex] 
 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual  nomena el senyor Joan Subirats i Humet 
director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual nomena la senyora Amparo Huertas Bailén 
directora de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) 
 
IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual el senyor Òscar Rebollo Izquierdo cessa com a  
director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). 
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IV.4. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’1 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Xavier Montalban Gairín director 
de la Càtedra de Neuroimmunologia CEMCAT. 
 
Resolució del rector, de 18 de febrer de 2016, per la qual nomena el senyor Vicenç Sellés Martínez 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta de seguiment i avaluació de les 
actuacions realitzades dins el conveni signat amb la Fundació Universitària Martí l’humà. 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual  nomena la senyora Montserrat Balagueró Baró, 
vicepresident executiu de la Fundació UAB, patrona de la  Fundació Alumni i d’Amics de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual  nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer, 
vicerectora d’Economia i Organització, patrona de la  Fundació Alumni i d’Amics de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual  nomena el senyor Amadeu Gavaldà, alumni de 
la companyia Almirall, patró de la Fundació Alumni i d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual  nomena el senyor Manel Sabés Xamaní, 
vicerector de Relacions Institucionals i Territori, patró de la Fundació Alumni i d’Amics de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual  nomena la senyora Núria García Muñoz, 
vicerectora d’Estudiants i Cooperació, patrona de la Fundació Alumni i d’Amics de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
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V. Convocatòries  i resolucions de places 
 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter 
temporal en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC núm. 7072, de 4 de març de 2016). 
 
V.1.2. Resolucions  
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la 
provisió de places de professorat agregat en règim de contracte laboral en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC 
núm. 7069, d’1 de març de 2016). 
 
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2016, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la 
provisió de places de professorat agregat en règim laboral, adjudicant la plaça a la senyora Laila Darwich Soliva 
(DOGC núm. 7069, d’1 de març de 2016). 
 
Resolució del rector, de 23 de febrer de 2016, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la 
provisió de places de professorat agregat en règim laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi 
finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat 13 (convocatòria núm. 2015/D/LD/CC/1) 
(DOGC núm. 7077, d’11 de març de 2016): 
 

Referència AL/15/228 
Nombre de places 1 
Categoria Agregat o agregada 
Departament al qual està adscrita Ciència Animal i dels Aliments 
Perfil docent Millora Genètica Animal (Grau Veterinària) 
Perfil investigadors Millora Genètica Animal (Producció Animal) 
Adjudicació Joaquín Casellas Vidal 

 
 
Resolució del rector, de 26 de febrer de 2016, per la qual es fa públic el resultat de concursos per a la 
provisió de places de professorat agregat en règim laboral (DOGC núm. 7080, de 16 de març de 2016): 
 

Referència AL/15/215 
Nombre de places 1 
Categoria Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat Física Aplicada 
Departament al qual està adscrita Física 
Perfil docent Física de les Radiacions i de la Matèria 
Perfil investigador Física Aplicada 
Adjudicació Jordi Garcia Orellana 

 
Referència AL/15/219 
Nombre de places 1 
Categoria Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat Química Analítica 
Departament al qual està adscrita Química 
Perfil docent Química Analítica 
Perfil investigador Química Analítica 
Adjudicació Montserrat López Mesas 
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V.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de desembre de 2015,  per 
la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament un/a gestor/a (escala de gestió - subgrup A2) 
amb destinació al Departament de Sociologia, per organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment de les 
activitats tècniques i operatives vinculades al projecte “Màster Oficial GLOBED – Erasmus Mundus en Polítiques 
Educatives per al Desenvolupament Global”. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 8 de febrer de 2016, per la 
qual  es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d’una plaça de tècnic/a superior 
(personal laboral grup 1), amb destinació al Servei d’Anàlisi Química de l’Administració de centre de Ciències i 
Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 8 
de febrer de 2016, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça 
de tècnic/a superior, amb destinació al Servei d’Anàlisi Química de l’Administració de Centre de Ciències i 
Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de febrer de 2016, per la 
qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça de tècnic/a informàtic/a 
sènior (personal laboral grup 2), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l'Àrea de Planificació de Sistemes 
d'Informació 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de febrer de 2016, per les 
quals s'obre termini del 23/02/2016 al 29/02/2016, ambdós dies inclosos, per a la presentació de sol·licituds de 
participació en diverses convocatòries de concurs específic per a la provisió de places d'administratiu/iva 
(subgrup C1, nivell 18). (referències de 2016C1I03 a 2016C1I08) 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de febrer de 2016, per les 
quals s’obre el termini del 22/02/2016 al 29/02/2016, ambdós dies inclosos, s'obre termini per a la presentació 
de sol·licituds per a participar en l'anunci de provisió extraordinària, per a cobrir en comissió de serveis, la 
plaça de gestor/a d'afers acadèmics de la Gestió Acadèmica de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de febrer de 2016, per la 
qual s’anuncia que per tal de cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de gestor/a d’afers 
acadèmics de la Gestió Acadèmica de Psicologia, s’obre un termini per tal que les persones interessades 
presentin la seva sol·licitud. 
 
 
V.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2016, per la qual 
es resol la convocatòria de places vacants a resultes del concurs general per a la provisió de places de l'escala 
auxiliar administrativa (subgrup C2) de la UAB i es declara deserta la convocatòria, per manca de participants. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2016, per la qual 
es resol parcialment la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 
places d'administratiu/iva especialista (subgrup C1) i es declara deserta la plaça amb destinació al Gabinet de 
Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges, per manca de participats. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2016, per la qual 
destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana Villanueva Lázaro per a ocupar la plaça (L03723) amb 
destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2016, per la qual 
destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Cantero Rebollo, per a ocupar la plaça (F05483) amb 
destinació a la Gestió Econòmica de l’Escola d’Enginyeria. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2016, per la qual 
adscriu en comissió de serveis a la senyora Ester Hernández Salgado per ocupar la plaça d’administrativa al 
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.  
 
Resolució de la cap de l’àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2016, per la qual 
adapta el nomenament, amb caràcter definitiu, de la senyora Antonia Carmona Rodríguez p er a ocupar l aplaça 
F02643, a l’Oficina de Qualitat Docent. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2016, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al senyor 
Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 de febrer de 2016. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 2 de febrer de 2016,  per la 
qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de dues places de gestor/a d'afers acadèmics 
(escala gestió - subgrup A2) de la UAB. de la UAB, i s’adjudica la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica 
d’Economia i Empresa a la Sra. Neus Amorós Masana. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de febrer de 2016, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Rodríguez Fernández per ocupar la plaça F01789 de 
Responsable de Programació Docent, amb destinació a la Gestió Acadèmica a l’administració del Campus de 
Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de febrer de 2016, per la 
qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al 
senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 2 de febrer de 2016 fins el dia 2 de febrer de 2016. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de febrer de 2016, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Rodríguez Climent, per a ocupar la plaça L03467, amb 
destinació a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica a l’Administració de Centre de Medicina. 
 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 2 de febrer de 2016, per la 
qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
de 3 places de secretari/ària de direcció (escala administrativa - subgrup C1) de la UAB i s’adjudica la plaça 
amb destinació al Gabinet de Suport a l’Equip de Govern a la Sra. Virginia Gómez Vilarchao. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 4 de febrer de 2016, per la 
qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 3 places 
de secretari/ària de direcció (escala administrativa - subgrup C1) de la UAB, adjudicant la plaça amb destinació 
a la  Vicegerència de Recerca i a l’Àrea de Gestió de la Recerca a la Sra. Susana Ferrer Argelich  i adjudicant la 
plaça amb destinació a l’Àrea de Comunicació i Promoció al Sr. Jordi Jovani Aubanell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 4 de febrer de 2016, per la 
qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió d'una plaça 
d'administratiu/iva especialista (subgrup C1) amb destinació a la Unitat Docent de Sant Pau, i s’adjudica a la 
Sra. Montserrat Garvín Carmona. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de febrer de 2016, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Susana Ferrer Argelich per ocupar la plaça (F05575) amb 
destinació a la Vicegerència de Recerca i l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de febrer de 2016, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jordi Jovani Aubanell per ocupar la plaça (F06017) amb 
destinació a l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de febrer de 2016, per la 
qual adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Marta Casanova Sagré a la Gestió Acadèmica de la Facultat 
de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de febrer de 2016, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Soledad Sanahuja Gavaldà, per ocupar la plaça F06187, 
amb destinació a l’Oficina de Qualitat Docent. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 10 de febrer de 2016, per la 
qual aplica al senyor Gabriel Manzano Fernández un complement personal de durada determinada per 
reconèixer les funciones assignades en la Gestió Econòmica del Servei d’Activitat Física. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de febrer de 2016, per la 
qual aplica al senyor Josep Franquesa Sobrino un complement personal, de durada determinada, per reconèixer 
les funcions assignades en la Unitat de Formació Continuada. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 10 de febrer de 2016, per la 
qual aplica a la senyora Susana Gabardós Iturralde un complement personal, de durada determinada, per 
reconèixer les funcions assignades en la Gestió Econòmica del Servei d’Activitat Física. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 15 
de febrer de 2016, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Noemi López Gómez la 
gestió dels processos administratius de la plaça F06217, a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de febrer de 2016, per la 
qual concedeix a la senyora Rosemary Louise Thwaite l’excedència voluntària per interès particular. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de febrer de 2016, per la 
qual concedeix al senyor David Córdoba Garcia l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a prestar 
serveis a un altre cos o escala. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de febrer de 2016, per la 
qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Laura Pont Guardi, la gestió dels processos de la plaça 
F03491, amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, de 17 de febrer de 2016, per la 
qual nomena el senyor David Córdoba Garcia funcionari interí de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de 
gestor amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 19 
de febrer de 2016, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora Eulàlia Serre Delcor per a ocupar la 
plaça de bibliotecària a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de febrer de 2016, per la 
qual autoritza la reincorporació del senyor David Corral Canal al servei actiu de l’escala administrativa, a 
l’Oficina de Coordinació Institucional. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de febrer de 2016, per la 
qual destina, amb caràcter provisional, per un màxim d’un any, la senyora Cristina Martín Montemayor a 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 24 
de febrer de 2016, per la qual s’atorga a la senyora Concepción Palazón Aviñó una comissió de serveis per a 
ocupar la plaça d’Administrativa (F02621), a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 25 de febrer de 2016, per la 
qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel tron de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places 
de l’escala administrativa, segons s’indica a continuació: 
 

Nom Destinació 
M. Antònia Vila Gutiérrez Gestió Acadèmica d’Economia i Empresa 
Montserrat Soto Checa Unitat Tècnica de Doctorat 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 25 de febrer de 2016, per la 
qual es resol concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 4 places d’administratiu/iva 
especialista (escala administrativa – subgrup C1), segons es descriu: 
 

Nom Destinació 
Sara Cobo Moles Unitat d’Administració del Servei d’Informàtica 
Yolanda Macías Blanco Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques 
Isabel Lluís Avilés Unitat de formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 26 
de febrer de 2016, per la qual destina, definitivament, la senyora Maria Antònia Vila Gutiérrez, per ocupar la 
plaça F01535 a la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 26 
de febrer de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Yolanda Macías Blanco per 
ocupar la plaça (F01319) amb destinació a la Unitat Tècnica de Projectes, del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 26 
de febrer de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Lluis Avilés per ocupar la 
plaça F01207 a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis – Unitat de Formació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 26 
de febrer de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, segons convocatòria de resultes, al senyor 
David Garrido Morales, per a ocupar la plaça (FP0225) amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials 
(Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 29 
de febrer de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Garvin Carmona per 
a ocupar la plaça F01739 amb destinació a la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 29 
de febrer de 2016, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Virginia Gómez Vilarchao per 
ocupar la plaça F04083, amb destinació al Gabinet de Suport a l’Equip de Govern – Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 26 
de febrer de 2016, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Carolina Delgado González a la 
Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució del gerent, per delegació del rector, de 29 de febrer de 2016, per la qual es modifica la 
resolució de la senyora Irene Villalta Gómez, de data 1 d’octubre de 2015, en el sentit següent: 
 
On diu: La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la setmana, els dimecres, amb 
les tasques i les condicions pactades en el moment d’acolliment. 
 
Ha de dir: La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la setmana, els dimarts, 
amb les tasques i les condicions pactades en el moment d’acolliment. 
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